
 

 

 R O M Â N I A TEL : 0236 863400 

JUDEŢUL GALAŢI FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

COMUNA VALEA MǍRULUI e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

PRIMAR str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320  

  

H O T Ă R Â R E A NR.71  
  din 12.08.2021 

 
Privind: privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile-teren, aparținând domeniului 

privat al comunei Valea Mărului 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1930/09.08.2021; 
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară, 
în data de 12.08.2021, orele 14,00;  

Având în vedere:  
                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 1931/09.08.2021;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
1932/09.08.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3;         
 

    In baza prevederilor: 

- art.312, art.597,  alin(1) lit e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

-art.81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

  
- art. 13, alin.1), art. 15 și art.41 din Legea nr.50/1991, republicată 2, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, Adresa nr 1/22.02.2021 a SC EcoWind Corod SRL prin 
care se solicită concesionarea unor bunuri imobile-terenuri, aparţinând domeniului privat al 
comunei Valea Mărului;  

Ținând seama de: 
-Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie;  



-Hotărârea nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor 
regenerabile de energie;  
-Legea energiei electrice nr. 13/2007,  
-Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar,  
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) şi lit. b), 286 alin. (4) şi art. 297 

alin. (1), art.312, art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ  

HOTĂRĂŞTE:  

Art.1 - (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a unor suprafețe de teren ce 
aparţine domeniului privat al comunei Valea Mărului, conform Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini pentru aprobarea concesiunii, 
prin licitaţie publică, a unor suprafețe de teren ce aparţine domeniului privat al comunei 
Valea Mărului, evidenţiat la alineatul 1, conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

 

Art.2 -(1)Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a unor suprafețe de teren în 
vederea montării unor turbine eoliene, în condițiile legii, având datele de identificare prevăzute 
în Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se aprobă Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini pentru aprobarea concesiunii, 
prin licitaţie publică, a unor suprafețe de teren ce aparţin domeniului privat al comunei 
Valea Mărului, evidențiate la alineatul 1, conform Anexelor nr.2, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 (3) Suprafața finală, precum și dezlipirea din cadrul imobilelor inițiale va fi făcută pe 
cheltuiala concesionarului, și în urma studiilor topografice și geotehnice. La acel moment se va 
face un act adițional la contractul de concesiune, a cărei valoare totală va fi nemodificată. 

(4) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol terenului agricol în 
extravilan se va face de către beneficiarul – concesionar, în condițiile şi cu avizele prevăzute de 
legislația în vigoare. 

  

Art.3 - Se împuterniceşte Primarul comunei Valea Mărului să semneze documentația 
aferentă prevederilor prezentei hotărâri,  

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează 
Primarul comunei Valea Mărului. 

  
Art.5. Caietul de sarcini, anexa  la prezenta hotarare va fi elaborate in conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ. 
Art.6.- Pretul de  pornire la licitatie( redevența anuala pentru perioada concesionată) este de 
0,16 lei/m.p., stabilită prin  raportul de expertiza extrajudiciară din 09  august 2021, 
intocmit de Negoiescu Gheorghe, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 



Art.7. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, in termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și Prefectului 
judetului Galați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro 

  
 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Ghinieș Maricel 
                                                                                                                             

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Anexa nr.1 la HCL nr.71/12.08.2021 

 
 Suprafețele de teren ce aparțin domeniului privat și se 

propun spre concesionare 
 

Nr
. 

crt
. 

Amplasam
ent 

-adresa- 

Supra
f. 

-mp- 

Redeve
nța 

-
lei/locaț

ie- 

Durata 
concesiona

rii 
-ani- 

 

Destinație Domeniu 
public/pri

vat 

Nr. 
cadastr

al 

1. Extravilan
ul comunei 

Valea 
Mărului 

T 12 P 167 

10.000 1600 49 Schimbare destinație în 
vederea înființării unei 

noi capacități de 
producere a energiei 

regenerabile 

privat 11480 
(parțial

) 

2. Extravilan
ul comunei 

Valea 
Mărului 
T 9 P 146 

10.000 1600 49 Schimbare destinație în 
vederea înființării unei 

noi capacități de 
producere a energiei 

regenerabile 

privat 2708 
(parțial 

1) 

3. Extravilan
ul comunei 

Valea 
Mărului 
T 9 P 146 

10.000 1600 49 Schimbare destinație în 
vederea înființării unei 

noi capacități de 
producere a energiei 

regenerabile 

privat 2708 
(parțial 

2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 la HCL nr.71/12.08.2021 

 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
 
 
 

Documentaţia de atribuire este alcătuită din: 

    a) caietul de sarcini; 

    b) fişa de date a procedurii; 

    c) calendarul licitatiei; 

    d) instructiuni privind continutul documentelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FISA DE DATE A PROCEDURII 
 
 
 
 

 Licitatia publica deschisa cu oferta in plic inchis pentru concesionarea parțială a 

terenurilor proprietate privata a comunei Valea Marului, conform anexei ”Suprafețele de 

teren ce aparțin domeniului privat și se propun spre concesionare” cu numerele cadastrale 

11480, 2708, situată în extravilan, zona Mandresti și temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 

 

 Licitatia va avea loc în data de 09.09.2021, ora 13.00, la  Primăria Comunei Valea 

Mărului, cu sediul in Valea Mărului str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  

Data limită de depunere a ofertelor: 09.09.2021, ora 12.00,  la Secretariatul Primăriei 

Comunei Valea Mărului, str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  

Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 09.09.2021, ora 15.00.  

         Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 

instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FISA DE DATE A PROCEDURII 
 
 
 
 

 Licitatia publica deschisa cu oferta in plic inchis pentru concesionarea parțială a 

terenurilor proprietate privata a comunei Valea Marului, conform anexei ”Suprafețele de 

teren ce aparțin domeniului privat și se propun spre concesionare” cu numerele cadastrale 

11480, 2708, situată în extravilan, zona Mandresti conform HCL nr. 71/12.08.2021și 

temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 

 

 Licitatia va avea loc in data de 09.09.2021, ora 13.00, la  Primăria Comunei Valea 

Mărului, cu sediul in Valea Mărului str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  

Data limită de depunere a ofertelor: 09.09.2021, ora 12.00 la Secretariatul Primăriei 

Comunei Valea Mărului, str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  

Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 15.00.  

         Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 

instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CALENDARUL LICITATIEI 
 
 
 
 

 Lansarea anuntului publicitar – cel tarziu data de  de 19.08.2021   

 Caietul de sarcini se pot procura  de la Primaria Valea Marului, costul documentatiei 

fiind de 50 lei. 

  Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 15.00.  
 

 Termenul limita de depunere a a ofertelor este : 09.09.2021, ora 12.00.  

la Primarie .  

 Desfasurarea licitatiei în data de 09.09.2021, ora 13.00, la  Primăria Comunei Valea 

Mărului, cu sediul in Valea Mărului str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSTRUCTIUNI PRIVIND CONTINUTUL DOCUMENTELOR 

 

 

 Documentele ce urmeaza a fi predate sunt: 

   

Pe plicul exterior se va indica licitatie publica deschisa ( suprafata terenului si data la 

care are loc  licitatia )  pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa 

contina: 

 cererea de participare cu specificarea in clar a parcelei pentru care se liciteaza  

 copie act identitate/CUI  

 chitanta  cu care s-a achitat garantia de participare la licitatie (copie) 

 chitanta cu care s-a achitat Caietul de sarcini (copie) . 

 Certificat fiscal eliberat de catre Serviciul Taxe si impozite din cadrul Primariei 

comunei Valea Marului  

Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul 

sau sediul social al acestuia dupa caz. Acest plic va contine oferta financiara propriu-zisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 R O M Â N I A TEL : 0236 863400 
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anexa nr.2 la HCL nr. 71/12.08.2021 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 

Privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile-teren, aparținând domeniului 
privat al comunei Valea Mărului 

 
 
 
 
 
 
 

Comuna Valea Marului 
Judetul Galati 

 
 
 

August 2021 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
anexa nr.2 la HCL nr. 71/12.08.2021 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile-teren, aparținând domeniului 

privat al comunei Valea Mărului 
 

 I.1. OBIECTUL LICITATIEI 
Concesionarea suprafetelor de teren astfel 
 -10.000 m.p. situate in extravilanul localității, T9, P 146, identificat prin CF 2708 (parțial 1), domeniul 
privat; 
-10.000 m.p. situate in extravilanul localității, T9, P 146, identificat prin CF 2708 (parțial 2), domeniul 
privat; 
-10.000 m.p. situate in extravilanul localității, T12, P 167, identificat prin CF 11480 (parțial), domeniul 
privat; 
 Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune de bunuri  proprietate  privată prin 
aplicarea procedurii licitatiei publice deschisa cu oferta in plic inchis. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.  
          I.2. SITUATIA JURIDICA A TERENULUI – teren avand categoria de folosinta arabil domeniul 
privat situat in extravilanul  localitatii Valea Marului. 

 Terenul nu este  grevat de sarcini sau interdictii. 
II.REGULI PRIVIND OFERTA 

    Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile OUG 57/ 2019. 
    Ofertele se redacteazã în limba românã. 
    Ofertele se depun intr-un singur exemplar la  locul precizat în anuntul de licitatie, într-un plic sigilat care 
contine  douã plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se înregistreazã de autoritatea contractantã, 
în ordinea primirii, în registrul Oferte, precizându-se data si ora. 
    Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã 
continã: 
    a) o filã cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnatã de ofertant, fãrã îngrosãri, 
stersãturi sau modificãri; 
    b) acte doveditoare privind calitãtile si capacitãtile ofertantului( cerere, copie act identitate, dovada platii 
garantiei, certificate fiscal);     
     Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisã, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum 
si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupã caz si suma oferita/m.p. 
    Fiecare exemplar al ofertei trebuie sã fie semnat de cãtre ofertant. 
    Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conþinutului, pe toatã perioada de valabilitate 
stabilitã de autoritatea contractantã. 
    Persoana interesatã are obligatia de a depune oferta la adresa si pânã la data-limitã pentru depunere, 
stabilite în anuntul procedurii. 
    Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majorã, cad în sarcina persoanei interesate. 
    Oferta depusã la o altã adresã a autoritãtii contractante decât cea stabilitã sau dupã expirarea datei-
limitã pentru depunere se returneazã nedeschisã. 
      Continutul ofertelor trebuie sã rãmânã confidential pânã la data stabilitã pentru deschiderea acestora, 
autoritatea contractantã urmând a lua cunostintã de continutul respectivelor oferte numai dupã aceastã 
datã. 
    Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupã semnarea procesului-verbal(secretarul acesteia 
întocmeste un proces-verbal in urma analizãrii ofertelor de cãtre comisia de evaluare în care mentioneazã 
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din 
urmã de la procedura de licitatie), pe baza criteriilor de valabilitate, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de 



valabilitate sunt excluse de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneazã de cãtre toti membrii 
comisiei de evaluare si de cãtre ofertanti. 
    Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevãzute în caietul de 
sarcini al licitatiei.     
    În baza procesului-verbal care nu îndeplineste criteriile de valabilitate, comisia de evaluare întocmeste, 
un raport pe care îl transmite autoritãtii contractante. 
    În termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantã 
informeazã si în scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale cãror oferte au fost excluse, indicând motivele 
excluderii. 
      În cazul în care în urma publicãrii anuntului de licitaþie nu au fost depuse cel putin douã oferte valabile, 
autoritatea contractantã este obligatã sã anuleze procedura si sã organizeze o nouã licitatie. 
 
I.5.PROTECTIA DATELOR 
    Fãrã a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei sectiuni, autoritatea contractantã are obligatia de 
a asigura protejarea acelor informatii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu 
confidential, în mãsura în care, în mod obiectiv, dezvãluirea informatiilor în cauzã ar prejudicia interesele 
legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea 
intelectualã. 
 
II.COMISIA DE EVALUARE 
    Atributiile comisiei de evaluare sunt: 
    a) analizarea si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul 
exterior; 
    b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia; 
    c) analizarea si evaluarea ofertelor; 
    d) întocmirea raportului de evaluare; 
    e) întocmirea proceselor-verbale; 
    f) desemnarea ofertei câstigãtoare. 
    Comisia de evaluare este legal întrunitã numai în prezenta tuturor membrilor. 
    Comisia de evaluare adoptã decizii în mod autonom, numai pe baza documentatiei de atribuire si în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
    Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pãstra confidentialitatea datelor, informattiilor si 
documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
 
III.PARTICIPANTII LA LICITATIA PUBLICÃ 
    Are dreptul de a participa la licitatie orice persoanã fizicã sau juridicã, românã sau strãinã, care 
îndeplineste cumulativ urmãtoarele conditii: 
    a) a plãtit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare; 
    b) a depus oferta de participare la licitatie, împreunã cu toate documentele solicitate în documentatia de 
atribuire, în termenele prevãzute în documentatia de atribuire; 
    c) are îndeplinite la zi toate obligatiile exigibile de platã a impozitelor, a taxelor si a contributiilor cãtre 
bugetul local; 
    d) nu este în stare de insolventã, faliment sau lichidare. 
    Nu are dreptul sã participe la licitatie persoana care a fost desemnatã câstigãtoare la o licitatie publicã 
anterioarã privind bunurile statului sau ale unitãtilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a 
încheiat contractul ori nu a plãtit pretul, din culpã proprie. Restrictia opereazã pentru o duratã de 3 ani, 
calculatã de la desemnarea persoanei respective drept câstigãtoare la licitatie. 
IV. Determinarea ofertei câstigãtoare 

      Autoritatea contractantã are obligatia de a stabili oferta câstigãtoare pe baza 
criteriului/criteriilor de atribuire precizate în REGULI PRIVIND OFERTA     
    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua si ora fixatã pentru deschiderea lor, prevãzutã în 
anuntul de licitatie. 



Dupã deschiderea plicurilor exterioare în sedintã publicã, comisia de evaluare eliminã ofertele care 
nu respectã REGULI PRIVIND OFERTA 
    Pentru continuarea desfãsurãrii procedurii de licitatie este necesar ca, dupã deschiderea plicurilor 
exterioare, cel putin douã oferte sã întruneascã conditii. În caz contrar, se organizeaza o noua licitatie. 
    Dupã analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal 
în care se va preciza rezultatul analizei. 
      Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupã semnarea procesului-verbal ce face referire la 
plicul exterior de cãtre toti membrii comisiei de evaluare si de cãtre ofertanti. 
    Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevãzute în caietul de 
sarcini. 
    În urma analizãrii ofertelor de cãtre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul 
acesteia întocmeste un proces-verbal în care mentioneazã ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc 
criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmã de la procedura de licitatie. Procesul-verbal 
se semneazã de cãtre toti membrii comisiei de evaluare. 
      În baza procesului-verbal comisia de evaluare întocmeste, în termen de o zi lucrãtoare, un raport pe care 
îl transmite autoritãtii contractante. 
    În termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantã 
informeazã în scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale cãror oferte au fost excluse, indicând motivele 
excluderii. 
    Raportul se depune la dosarul licitatiei. 
      În cazul în care existã sume egale între ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va 
solicita un nou prêt intre cei ei (in plic inchis) si va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel mai mare.   
    Pe baza evaluãrii ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal care trebuie semnat 
de toti membrii comisiei. 
    În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeste, în termen de o zi lucrãtoare, un raport pe care 
îl transmite autoritãtii contractante. 
    Autoritatea contractantã are obligatia de a încheia contractul cu ofertantul a cãrui ofertã a fost stabilitã 
ca fiind câstigãtoare. 
    Autoritatea contractantã are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea 
procedurii de atribuire.     
 
V. ELEMENTE DE PRET 
 Pretul de pornire al licitatiei este conform Raportului de expertiza extrajudiciara din 9 august 2021, 
intocmit de  Negoescu Gheorghe, privind determinarea valorii de piata a terenului  agricol, identificat cu CF 
11480 si CF 2708 anume  0,16 lei/m.p.  
  
 VI. TERMENE 
 Licitatia va avea loc in data de 09.09.2021, ora 13.00, la  Primăria Comunei Valea Mărului, cu sediul 
in Valea Mărului str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  
Data limită de depunere a ofertelor: 09.09.2021, ora 12.00 la Secretariatul Primăriei Comunei Valea 
Mărului, str. preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.  
Dată limită privind solicitarea 01.09.2021, ora 15.00.  
In cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisã în timp util, punând astfel autoritatea 
contractantã în imposibilitatea de a respecta termenul prevãzut la alin. (13)art.335 din Ordonantã de 
Urgentã nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: (autoritatea contractantã are obligatia de a 
transmite rãspunsul la orice clarificare cu cel putin 5 zile lucrãtoare înainte de data-limitã pentru 
depunerea ofertelor)acesta din urmã are totusi obligatia de a rãspunde la solicitarea de clarificare în 
mãsura în care perioada necesarã pentru elaborarea si transmiterea rãspunsului face posibilã primirea 
acestuia de cãtre persoanele interesate înainte de data-limitã de depunere a ofertelor. 

Procedura de licitatie se poate desfãsura numai dacã în urma publicãrii anuntului de licitatie au fost 
depuse cel putin douã oferte valabile. 
   



 VII. MODALITATI DE PLATA 
 Câștigătorul licitatiei -  va putea plati pretul ofertat astfel : 
Suma minimă de 1600 lei respectiv  325,55 euro (stabilit la cursul euro a BNR la data adoptării proiectului 
de hotărâre-12.august 2021), pentru fiecare turbina eoliana care va fi instalata pe Terenul afectat de 
Superficie, se va plati la semnarea Contractului. Suma se va achita in lei (RON), la cursul oficial BNR din 
ziua semnarii Contractului. 
Suma de minim 1.500 de Euro, pentru fiecare turbina eoliana care va fi instalata pe Terenul afectat de 
Superficie, se va plati in termen de maxim 30 de zile de la Data Folosintei Efective a Terenurilor. Suma se va 
achita in lei (RON), la cursul oficial BNR din ziua platii. 
Dupa trecerea la zona Euro, platile se vor efectua direct in moneda europeana (EUR). ” 

  NOTA : Contractul in forma autentica se va semna de catre castigatorul licitatiei dupa 20  de zile de 
la adjudecarea licitatiei dar nu mai tarziu de 30 zile, sub sanctiunea pierderii garantiei de 
participare. 
 
VIII. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI 

 Câștigătorul licitatiei pierde garantia de participare la licitatie în cazul neachitarii pretului la 
termenele stipulat anterior, aceasta considerându-se refuz din partea cumparatorului de a-si executa 
aceasta obligatie contractuala . În aceasta situatie contractul se va rezilia de plin drept fară o prealabilă 
notificare și fară interventia instantelor judecatoresti. 
 
 IX. CUANTUMUL SI NATURA GARANTIILOR 
 Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație, de 10% . Modalități de 
constituire a garantiei: 
 Prin virament bancar cu ordin de plata, ori în numerar la casieria autorității contractante în 
original.  Contul Primariei Comunei Valea Marului in care se va depune taxa garantie licitatie de 10%  este 
RO98TREZ3075006XXX000115 deschis la Trezoreria Tecuci. 
 Dovada garanţiei de participare trebuie prezentată pana cel târziu la data limită de depunere a 
ofertelor. 
 Depunerea garanţiei este obligatorie si constituie criteriu eliminatoriu.  
 
 X. MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI 
 În ziua și la ora anunțată pentru ținerea licitației, președintele comisiei da citire conditiilor 
concesiunii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor 
legale de desfasurare. 
 Se trece la analiza documentelor de calificare, comisia urmand sa stabileasca candidatii calificati 
pentru runda finala a licitatiei  
 Se trece la desfasurarea fazei finale a  licitatiei – cu candidatii declarati admisi - anuntându-se pretul 
de pornire la licitatie . 
 Se vor deschide ofertele financiare depuse de catre candidati.  
 Terenul va fi adjudecat aceluia care va oferi cel mai mare pret. Un exemplar din procesul verbal de 
adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si un exemplar se preda adjudecatarului licitatiei. 

Contractul de vanzare cumparare se se va incheia cu solicitantul declarat castigator dupa 
solutionarea eventualelor contestatii.  

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati.  

 
XI. INSTRUCTIUNI PRIVIND OFERTANTUL CASTIGATOR  

 Ofertantul câștigător are obligația să semneze contractul de vânzare cumpărare a terenurilor în 
forma autentică – implicit să achite pretul licitat, să plătească  cheltuielile notariale, contravaloarea 
facturilor privind anunțul în  ziarul,, Viata Liberă, în Monitorul Oficial partea a VI a și în ziarul Jurnalul  – 
în termen de 30 de zile de la desfășurarea licitației.  In caz de nerespectare a prevederilor anterioare, 
licitația se consideră a fi nulă, ofertantul declarat castigător initial urmand a pierde garantia de participare.  



Suprafața finală, precum și dezlipirea din cadrul imobilelor inițiale va fi făcută pe cheltuiala 
concesionarului, și în urma studiilor topografice și geotehnice. La acel moment se va face un act adițional la 
contractul de concesiune, a cărei valoare totală va fi nemodificată. 

Anual se va aplica indicele de inflatie la valoarea stipulată în contract. 
 

PRIMAR, 
Doca Virgil 

                                                                   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


