
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES           
CONSILIUL LOCAL                
            
                             
                         

HOTARARE  nr. 16  / 2017 
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 5/2017 pentru 

aprobarea unui studiu de oportunitate si pentru aprobarea concesionarii prin 
licitatie publica a pasunilor alpine Podul Giurgiului si Naneasa 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.  
        Avand in vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 4596/22.02.2017; 
- O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente[…]; 
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune; 
- Art. 1828 din Noul Cod Civil ; 
- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 

34/2013; 
- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006; 
- Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 
- Avizele date de Comisia economica si de Comisia juridica. 

 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 215 / 2001 
  

hotaraste : 
  
  Art. I Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare a licitatiei 
dupa cum urmeaza: 
  1. Art. 2 va avea urmatorul continut: 
  (1)  Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publica  a municipiului 
Curtea de Arges. 

(2) Contractul de concesiune a pășunilor se încheie în conformitate cu legea română, cu 
crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice, care au castigat licitația, pentru o durată de 
10 de ani, începând de la data semnării lui, cu respectarea dreptului de preferintă al asociațiilor 
patrimoniale ale membrilor colectivițătii locale si al membrilor comunității locale, proprietari de 
animale înscrise în RNE,  în această ordine. 

(3) Dreptul de preferință se exercită doar la condiții egale în ceea ce privește valoarea 
redevenței. 

2. Art. 33 se reformuleaza astfel : 
(1) Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriul de 

atribuire prevăzut în caietul de sarcini, care este nivelul cel mai ridicat al redeventei. 
(2) Dacă după deschiderea ofertelor, se constată ca beneficiarul dreptului de preferință 

a depus o oferta inferioară față de alt/alți ofertanți, atribuirea contractului de concesiune i se va 
putea face numai în condițiile acceptării modificării ofertei sale  la nivelul celui mai ridicat preț 
oferit pentru pășunea licitată.  

(3) In situatia in care se ajunge la aplicarea procedurii de negociere directa, oferta 
castigatoare va fi oferta sustinuta de nivelul cel mai ridicat al redeventei oferit. 

(4) Concedentul are obligaţia de a  încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  

  



  Art. II Caietul de sarcini al concesiunii Podul Giurgiului se modifica si completeaza la 
art. 6.1.1. si la art. 7.3. lit. m astfel: 
  1. Art. 6.1.1. Pentru a participa la licitatie ofertantii vor depune in contul concedentului 
RO 39TREZ0485004XXX000069,  deschis la Trezoreria Curtea de Arges sau la casieria 
institutiei, o garantie de participare in suma de 7000 lei. 
  2. Art. 7.3. lit. m – Dovada platii garantiei de participare ; 
  3. Se introduce capitolul 8 intitulat DREPTUL DE PREFERINTA care va avea urmatorul 
continut : 

8.1 Contractul de concesiune a pășunilor se încheie în conformitate cu legea 
română, cu crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice, care au castigat 
licitația, pentru o durată de 10 de ani, începând de la data semnării lui, cu respectarea 
dreptului de preferinta al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivițătii locale si 
al membrilor comunității locale, proprietari de animale înscrise în RNE,  în această 
ordine. 

8.2 Dreptul de preferință se exercită doar la condiții egale în ceea ce privește 
valoarea redevenței. 

 
  Art. III Caietul de sarcini al concesiunii Naneasa se modifica si completeaza astfel: 

1. Art. 6.1.1. se reformuleaza astfel: 
  Pentru a putea participa la licitatia privind concesiunea pasunii Naneasa ofertantii vor 
depune in contul concedentului RO 39TREZ0485004XXX000069,  deschis la Trezoreria Curtea 
de Arges sau la casieria institutiei, o garantie de participare in suma de 3000 lei. 
  2. Art. 7.3. lit. m va avea urmatorul continut :  
  -dovada platii garantiei de participare. 
  3. Se introduce cap. 8 intitulat DREPTUL DE PREFERINTA avand urmatoarele 
prevederi : 

 8.1 Contractul de concesiune a pășunilor se încheie în conformitate cu legea 
română, cu crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice, care au castigat 
licitația, pentru o durată de 10 de ani, începând de la data semnării lui, cu respectarea 
dreptului de preferinta al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivițătii locale si 
al membrilor comunității locale, proprietari de animale înscrise în RNE,  în această 
ordine. 

8.2 Dreptul de preferință se exercită doar la condiții egale în ceea ce privește 
valoarea redevenței. 

 
   

Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                     Secretar Municipiu 

                   SERBAN ION                                                  CHIRCA RADU 
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