
JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI 
PRIMAR  
 
 

D I S P O Z I T I E 
   --------------------------------------- 
 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Voinesti  
  pe data de    24 .08 . 2016 , ora l9  la sediul acestuia    
 
 Comuna Voinesti , Primar  
Avand in vedere :  
-prevederile Legii 52/2003 privind transparenta    in administratia publica ; 
   In temeiul art 39 alin 1,3,5,6 si art 45 , art 68 din Legea 215/200l privind 
administratia publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile 
ulterioare  
 
    D I S P U N E   
 
Art 1 
---------    Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Voinesti pe data de 
   24. 08 2016 ,ora 19 la sediul acestuia. 
Art 2 
--------- Ordinea de zi este urmatoarea: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de achizitie publica 

de servicii cu obiect : “ Intocmirea amenajamentului silvic  pentru 116 ha aflate 
in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti ; 

2  Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru  
    aprobarea concesionarii  terenului  in suprafata de 707 mp din pct “ Sediu  
    administrativ Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti   Sat Lunca str Raul Alb  
    nr 89 , domeniu public al comunei Voinesti  , in vederea realizarii obiectivului de  
    investitie “ Service pentru reparatii si intretinere  masini agricole “; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii  terenului  in suprafata de  
    707 mp din pct “ Sediu administrativ Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti    

Sat Lunca str Raul Alb nr 89 , domeniu public al comunei Voinesti  , in vederea 
realizarii obiectivului de investitie “ Service pentru reparatii si intretinere  masini 
agricole “; 

  4.Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei de atribuire -caiet de  
      sarcini , instructiuni pentru ofertanti  pentru licitatia publica  in vederea  



      concesionarii  terenului  in suprafata de 707 mp din pct “ Sediu administrativ  
      Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti   Sat Lunca str Raul Alb nr 89 , domeniu  
      public al comunei Voinesti  , in vederea realizarii obiectivului de investitie “  
      Service pentru reparatii si intretinere  masini agricole “; 
    5. Informare   privind materialele rezultate in urma demolarii Sediului  
      administrativ Lunca  si inventarierea acestora .; 
   6.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei  pentru  

 valorificarea masei lemnoase  rezultate in urma marcarii   pe islazul Muret; 
   7.Proiect de hotarare privind aprobarea  extinderii alimentarii cu apa in satul  
      Voinesti str Morii ( La Negut ) si satul Suduleni str Principala (La Lovisteanu ) . 
   8.Diverse .       
 
Art 3 
-------- Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei se desemneaza viceprimarul si 
secretarul comunei Voinesti . 
 
Art 4 
------ Pentru comunicarea si afisarea prezentei se desemneaza secretarul comunei  
 
 
PRIMAR       Avizat de legalitate  
SANDU GABRIEL                          Secretar jr. Popescu Otilia  
 
 
Voinesti 18    08 . 2016  
Nr. 421 
------------------------------------ 



JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI 
Consiliul Local  
Nr. 12433/18 08 2016  
    C O N V O C A T O R  
   C A T R E D-na /Dl ___________________  
 
 
     Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Voinesti pe data de   24. 08 2016 
,ora 19 la sediul acestuia, conform Dispozitiei Primarului Comunei Voinesti cu nr 
421/18 08 2016 , cu urmatoarea ordine de zi : 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de achizitie publica 

de servicii cu obiect : “ Intocmirea amenajamentului silvic  pentru 116 ha aflate 
in domeniul privat al UAT Comuna Voinesti ; 
-raport prezentat de d-na inspector achizitii publice ; 
-aviz comisia nr 1; 

 2  Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru  
    aprobarea concesionarii  terenului  in suprafata de 707 mp din pct “ Sediu       
    administrativ Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti   Sat Lunca str Raul Alb  
    nr 89 , domeniu public al comunei Voinesti  , in vederea realizarii obiectivului de  
    investitie “ Service pentru reparatii si intretinere  masini agricole “; 

-raport prezentat de d-na secretar ; 
-aviz comisia nr 1 si 3 ; 

 3.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii  terenului  in suprafata de  
    707 mp din pct “ Sediu administrativ Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti    

Sat Lunca str Raul Alb nr 89 , domeniu public al comunei Voinesti  , in vederea 
realizarii obiectivului de investitie “ Service pentru reparatii si intretinere  masini 
agricole “; 
-raport prezentat de d-na secretar; 
-aviz comisia nr 1 si 3 ; 

 4.Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei de atribuire -caiet de  
      sarcini , instructiuni pentru ofertanti  pentru licitatia publica  in vederea  
      concesionarii  terenului  in suprafata de 707 mp din pct “ Sediu administrativ  
      Lunca “  din intravilanul comunei Voinesti   Sat Lunca str Raul Alb nr 89 , domeniu  
      public al comunei Voinesti  , in vederea realizarii obiectivului de investitie “  
      Service pentru reparatii si intretinere  masini agricole “; 
      --raport prezentat de d-na secretar ; 
      -aviz comisia nr 1 si 3 ;  
   5.   Informare   privind materialele rezultate in urma demolarii Sediului       
      administrativ Lunca  si inventarierea acestora .;prezinta dl viceprimar  



 
 
 
  6.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei  pentru  

 valorificarea masei lemnoase  rezultate in urma marcarii   pe islazul Muret; 
-raport prezentat de dnul viceprimar ; 
-aviz comisia nr 1 ;  

7.Proiect de hotarare privind aprobarea  extinderii alimentarii cu apa in satul             
   Voinesti str Morii ( La Negut ) si satul Suduleni str Principala (La Lovisteanu 
8.Diverse .       

 
 
 
Secretar jr. Popescu Otilia  



JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
PRIMAR  
 
   P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  
  -------------------------------------------------------- 
Privind aprobarea incheierii contractului de achizitie publica de servicii pentru  
“Intocmire amenajament silvic pentru 116 ha , aflate in proprietatea privata a UAT 
Comuna Voinesti , judetul  Dambovita “   
 
Comuna Voinesti, Primar  
Avand in vedere :  

- Raportul nr 12434/18 08 2016 intocmit de compartimentul de specialitate ; 
- Prev art 17, 20  Codului Silvic – Legea 46/2008 republicata si modificata ;  
- Ordinul Prefectului cu nr 5/2012 privind stabilirea suprafetei islazului 

comunal pentru unitatea administrativ teritoriala Voinesti ; 
In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata si modificata  
 
Propun spre adoptare urmatorul  
PROIECT DE HOTARARE  
Cu urmatorul continut : 
 
Art 1 
-------- Se aproba   incheierea contractului de achizitie publica de servicii pentru  
“Intocmire amenajament silvic pentru 116 ha , aflate in proprietatea privata a 
UAT Comuna Voinesti , judetul  Dambovita “   
Art 2 
-------- Pentru ducerea la indeplinire se desemneaza compartimentul Achizitii 
Publice : 
 
PRIMAR         Avizat de legalitate  
Sandu Gabriel       Secretar , jr Popescu Otilia  
 
 
 
Voinesti 18 08 2016  











 

 

 

JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR                PROIECT DE     H O T A R A R E   

    --------------------------------------------------- 

Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea proprietatii 

imobiliare “ Sediu administrativ   Lunca “   teren  in suprafata de 707 mp situat 

in intravilanul satului  Lunca ,str  Raul Alb  nr 89 ,apartinand domeniului public  

al comunei Voinesti,jud Dambovita,in vederea realizarii obiectivului de 

investitie” Service pentru reparatii si intretinere masini si utilaje  agricole ” 

  

 Comuna Voinesti , Primar   

Avand in vedere :   

- Studiul de oportunitate intocmit de Compartimentul  de specialitate  din 

cadrul Primariei  comunei Voinesti  

- Prev art lo, art12 alin l  din Oug 54/2006 privind regimul concesiunilor 

bunurilor proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

- Prev HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

ale OUG 54/2006 ; 

- OG34/2006; 

- Art 13 Legea 50/1991 republicata si modificata a autorizarii constructiilor; 

- Art 871-873 din Noul Cod Civil  

 In temeiul art 36 alin 5 lit b si art 45 din Legea 215/200l privind administratia 

publica locala republicata  cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Propun spre adoptare urmatorul PROIECT DE HOTARARE  

      

 

Art l 

------ Se aproba STUDIUL DE OPORTUNITATE (anexa) privind 

concesionarea proprietatii  imobiliare “ Sediu administrativ Lunca “    teren   in 

suprafata de 707 mp situat in intravilanul satului Lunca ,str  Raul Alb  nr 

89,apartinand domeniului public  al comunei Voinesti, Nr cad 70907 si CF 

70907 ,in vederea realizarii obiectivului de investitie “SERVICE pentru 

reparatii si intretinere masini agricole ” conform anexei ce face parte integranta 

din prezenta .  

Art 2 

-------- Pentru aducerea la indeplinire a prezentei se desemneaza  conducerea 

Primariei Voinesti .  

Art 3 

------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza  secretarul comunei 

Voinesti . 

PRIMAR        CONTRASEMNEAZA  

SANDU GABRIEL         SECRETAR  

        jr, POPESCU  OTILIA  

 

Voinesti 18 08 2016 













 

STUDIU  

DE 

OPORTUNITATE 
 

privind 
concesionarea proprietatii imobiliare: 

 

 „ Sediu administrativ Lunca „- teren  apartinand 

domeniului public  al comunei Voinesti – Judetul Dambovita 

 

in vederea realizarii obiectivului: 
 

“ SERVICE pentru reparatii si intretinere 

masini si utilaje agricole „ 

 
ADRESA:                                                  Comuna Voinesti, 

                                                                   Sat Voinesti 

 

BENEFICIAR :                                        Consiliul Local Voinesti 

 
 

 Primaria Comunei Voinesti 

                                                                                       

 

 



 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind necesitatea si oportunitatea concesionarii proprietatii imobiliare: „ Sediu 

administrativ Lunca „ teren in suprafata de 707   mp – categorie de folosinta  curti 

constructii, situat    in intravilanul Satului Lunca   

     – teren domeniul public  al comunei Voinesti 

 

In vederea realizarii obiectivului de investitie: 

 

“ SERVICE  pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole „  

Obiectivul si scopul studiului. 

Obiectivul acestui studiu este necesitatea si oportunitatea concesionarii – in 

conformitate cu OUG 54/2006 privind  regimul contractelor de  concesiune de 

bunuri de proprietate publica – aprobata si modificata prin Legea 22/2007 precum 

si ale HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a OUG 

54/2006 a proprietatii mobiliare – domeniu public  al comunei Voinesti , teren 

aferent  in suprafata de 707   mp, categorie de folosinta curti constructii situat  in 

intravilanul Satului Lunca  ,  

          Analiza juridica a beneficiarului studiului. 

Beneficiarul Lucrarii:                       Consiliul Local Voinesti. 

Forma de proprietate:                       Domeniu public t al comunei Voinesti. 

Dreptul de proprietate:                     Conform HCL nr 48  din 29 08 2012   

Localizare:                                        Sat Lunca     

 amplasata in zona   

                                                           de  N-V a judetului Dambovita 

 

Analiza juridica a terenului ce face obiectul lucrarii: 

Terenul  se afla in proprietatea publica a comunei Voinesti si   nu face  

obiectul unor litigii sau neintelegeri. 

           

 Amplasamentul terenului si constructiei : 

Amplasamentul conform Lucrarii „Plan de Amplasament si delimitare a 

Imobilului” intocmit de   Cosmin Mihai Sorin  avand:NC70907si CF70907 

- Suprafata: 707  mp 

- Categorie de folosinta – curti constructii  . 

- Zona intravilana. 

- Vecinatati: N –   NCP892-25,68 m; 

                        S-Str Raul Alb -24,79 m; 

                        E- DN72 A -25,84 m; 

                        V- most Tanase Ion – 31,38 m ; 



 

Terenul in prezent are destinatia de curti constructii , cu posibilitati de 

racordare la utilitati . 

Situatia economica si sociala a localitatii. 

Profilul economic dominant  al comunei este  agricultura, solurile fiind 

favorabile pomiculturii si cresterii animalelor, activitatea a fost si ramane un sector 

privat. 

Structura fondului funciar in limitele teritoriului administrativ al comunei 

este urmatoarea: 

Total teritoriu administrativ: 8103ha; din care terenuri agricole:3339ha si 

terenuri neagricole 4764 ha; iar din totalul  suprafetei agricole – suprafata de 

categorie de folosinta livada total de 1744 ha din care 1629 ha  se regasesc la 

gospodariile populatiei.  

 Populatia la ultimul rencensamant a fost de 6151  locuitori si 2064  

gospodarii, aceasta scazand datorita scaderii sporului natural, iar din populatia 

ocupata la nivel de comuna ,in  activitati agricole este  in proportie  de 87%, cea in 

industrie de cca o,5 %. 

 La nivelul Primariei sunt inregistrate un numar de 391 tractoare agricole si 

270 remorci  ,iar la nivelul fiecarei gospodarii exista cel putin o pompa de stropit , 

sau alte masini agricole .  

 

Cea mai buna utilizare a  terenului ce face obiectul  lucrarii. 

Cea mai buna utilizare este definita ca fiind utilizarea rezonabila, profitabila 

si legala a unui teren liber  care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila 

financiar si care are ca rezultat cea mai mare valoare. 

Tinand seama de criteriile celei mai bune utilizari, cea mai buna utilizare a 

terenului ce face obiectul lucrarii va fi determinata:in cazul concesionarii 

proprietatii pentru posibile activitati de servicii reparatii  si intretinere masini 

agriciole    . 

In cazul in care se ia decizia de  concesionare a unui teren, concedentul  nu 

tine intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putand avea cu prioritate 

INTERESUL PUBLIC. 

In cazul in care se ia decizia de concesionare a terenului se remarca si faptul 

ca hotararea conceduitului nu este doar o simpla decizie comerciala, ci are si un 

caracter normativ  asa cum  prevede OUG 54/2006 modificata si HG 168/2007. 

 

          Elemente de pret 

           La alin 14 din Lg 50/1991  se precizeaza ca ”Limita minima a concesiunii se 

stabileste, dupa caz prin hotarare a Consiliului Local astfel incat sa asigure 

recuperarea  in 25 de ani a pretului  de vanzare a terenului, in conditiile de piata, la 

care se  adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente” 



           Valoarea de piata a proprietatii imobiliare se stabileste pe baza unui raport 

de evaluare. 

 

          Procedura utilizata pentru atribuirea contractului. 

Concesionarea proprietatii ce face obiectul lucrarii se va realiza prin licitatie 

publica in conformitate cu legislatia enumerata in lucrare si „ Caietul de sarcini” 

intocmit pentru organizarea licitatiei de atribuire a contractului  de concesionare. 

Concedentul  stabileste valoarea minima de pornire a licitatiei. 

 Redeventa poate varia intr-o plaja larga in urma licitatiilor , pentru cei mai 

importanti  factori  care pot influenta cuantumul anual al acesteia fiind amplasarea 

terenului si utilizarea permisa .  

 

         Obligatii privind redeventa 

Redeventa stabilita prin licitatie se poate actualiza anual cu  indicele de 

inflatie  prognozat si aprobat prin Hotararea Consiliului Local Voinesti, urmand a 

se reglementa la prima scadenta a anului  urmator , conform indicelui de inflatie  

comunicat de Institulul  National de Statistica . 

 

Durata contractului de concesionare. 

In conformitate cu legislatia actuala de la noi din tara durata maxima de 

concesionare este de 49   ani, in cazul de fata putand fi pe 25 ani . 

 

          Rezultatul analizei necesitatii si oportunitatii 

            Din analiza elementelor prezentate si specificul cererii si ofertei  au reiesit  

urmatoarele: 

- Investitia propusa are pe termen lung o evolutie a  investitiilor  cu influente 

pozitive asupra populatiei satelor corespondente ale comunei Voinesti – 

6151 locuitori 

- Investitia va crea locuri de munca pentru populatia din zona 

- Realizarea de venituri la bugetul local 

 

In concluzie: 

Investitia este un progres pentru localitate ,iar pentru Consiliul Local 

Voinesti se poate considera o investitie generatoare de venituri. 

      SECRETAR    jr., POPESCU OTILIA    



 

 

COMUNA VOINESTI  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 12434  din 18 08  2016   

 

   

 

 

     R A P O R T  

                              ------------------------- 

   La proiectul de hotarare privind aprobarea   concesionarii 

proprietatii imobiliare “ Sediu administrativ  Lunca “  teren  in suprafata de 707 

mp  situat in intravilanul satului Lunca , strRaul Alb nr 89 , apartinand 

domeniului public al comunei Voinesti , jud Dambovita , in vederea realizarii 

obiectivului de investitie “ Service pentru reparatii si intretinere masini agricole 

“  

   

 

 

       Avand in vedere  Hotararea de Consiliul   prin care s-a aprobat de  Studiul 

de oportunitate  privind concesionarea  imobilului “ Sediu administrativ Lunca “  

teren  in suprafata de 707 mp situat in  intravilanul satului Lunca , strRaul Alb nr 

89 , apartinand domeniului public al comunei Voinesti  in vederea realizarii 

obiectivului “ Service pentru reparatii si intretinere masini agricole “ , 

precum si  in conformitate cu prev OG 54/2006 si HG 168 /2007  , cu  

modificarile si completarile ulterioare  pentru  concesionarea terenului   

trebuiesc urmariti  pasii : 

1- Aprobarea  Studiului de oportunitate 

2- Aprobarea concesionarii  

     3.Aprobarea  evaluarii  in  vederea  stabilirii  redeventei  ; 

4.-Aprobarea  caietului de sarcini elaborat in baza studiului de oportunitate 

art l2  din OUG54/2006 – instructiuni pentru ofertanti pentru organizarea 

licitatiei publice deschise  ; 

5.Anuntul in MOF partea a IV , in Cotidian national , in cotidian local  cu cel 

putin 2o de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor art 21 alin 3 ; 

6-Ofertele depuse conf  art 32 din OUG54/2006  si art ll din HG 168/2007 ; 

7-Contractul de concesiune  dupa 20 de zile de la comunicare a firmei 

castigatoare ; 

 

 Terenul care se concesioneaza  se afla amplasat in satul  Lunca , are 

categorie de folosinta curti constructii   in zona intravilana  , domeniu public 

al comunei Voinesti , in suprafata de 707 mp cu NrCad 70907 si CF 70 

907  , avand urmatoarele vecinatati   

N-  NCP 892-25,68 m; 

S- str Raul Alb – 24,79 m; 

E-DN72 A -25,84 m; 

V- most Tanase Ion – 31,38 m; 

 



 

 

 

 

         Avand in vedere  Raportul de evaluare intocmit de SC 

EVALPROCONS SRL , precum si avand in vedere  valorile de inventar cu 

care figureaza acest  teren in Inventar , pretul de pornire al licitatiei poate fi 

de la 1200-1400 euro /an fara TVA .  

      Propunem ca acesta  redeventa sa se renegocieze din 3 in 3 ani  , in urma 

unei notificari din partea concedentului .  

 Perioada pe care se va concesiona este de 25   de ani .    

  Pentru acesti pasi sunt necesare hotarari ale Consiliului local  In vederea   

desfasurarii procedurilor de concesionare cat si a  licitatiei publice conform 

prevederilor legale .  

  

      Secretar  

                                       jr, POPESCU OTILIA   



JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
PRIMAR    
 
    PROIECT DE    H O T A R A R E  
   -------- -------------------------------------------------- 
  privind    concesionarea   imobilului “ Sediu administrativ Lunca “ 
                       teren  in suprafata de 707 mp , apartinand  domeniului  public al   
                       comunei  Voinesti , judetul  Dambovita  in vederea realizarii  
                       obiectivului “:  Service pentru reparatii si intretinere masini si utilaje   
                       agricole “ 
 
Comuna Voinesti , Primar  
Avand in vedere :  
- Vazand avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Voinesti 
- Vazand raportul  secretarului comunei Voinesti  ; 
-  Prevederile HCL/ 2016  privind aprobarea STUDIULUI  DE OPORTUNITATE   

intocmit de functionarii din Aparatul de Specialitate al PRIMARULUI comunei 
Voinesti ; 

- Prev art l2 alin 2  din  OG 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ultetiopare  ; 

- Prev art 5,si urmatoarele din HG 168 /2007   pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 54/2006  
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprieatte publica ; 

- Art 871-873 din Noul Cod Civil  
 In temeiul art  45 din Legea 215/200l privind administratia publica locala 
republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare  
 
Propun spre adoptare urmatorul PROIECT DE H O T A R A R E   
 
Art l 
--------     Se  aproba  concesionarea  imobilului  “Sediu administrativ Lunca “ teren 
aferent 707 mp, teren  intravilan  situat in  satul  Lunca  Nr cad 70907 si CF 70907   
-apartinand  domeniului public  al comunei Voinesti , in vederea  realizarii 
obiectivului  “ SERVICE pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole “   
Art 2 
--------  Procedura pentru concesionare este cea de licitatie publica  deschisa ; 



Art 3 
--------- Durata concesiunii este de 25 de ani . 
 
Art 4 
-------- Pretul de pornire pentru licitatie va fi de 1200-1400 euro/an, fara TVA iar  
saltul de supralicitare din 10  euro in 10  euro  .  
Art 5 
-------- Pentru  aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza 
conducerea Primariei Voinesti . 
Art 6 
-------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza secretarul comunei Voinesti  
 
PRIMAR         Avizat de legalitate  
SANDU GABRIEL          SECRETAR, jr POPESCU OTILIA 
  
     
 
                          
 
  Voinesti 18 08  2016 



 

 

  PRIMARIA  COMUNEI VOINESTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

     C A I E T   D E      S A R C I N I 

 

 

          PENTRU LICITATIA PUBLICA  DESCHISA     

IN VEDEREA   CONCESIONARII  PROPRIETATII  IMOBILIARE – 

 “ SEDIU ADMINISTRATIV LUNCA “   TEREN   in suprafata de 707 mp 

NC70907 si CF 70907  , apartinand  domeniului  public   al comunei 

VOINESTI , in vederea  realizarii obiectivului :  

 “ SERVICE  pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole “      

 LA DATA DE  ______________  

           

 

           

 

 

                                     Anul  2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   C U P R I N S  

 

1. Denumirea autoritatii organizatorice  

 

2. Cod unic de inregistrare  

 

3. Adresa  

 

4. Obiectul licitatiei 

 

5. Data si locul desfasurarii licitatiei 

 

6. Procedura aplicata  

 

7. Baza legala  

 

8. Conditii de participare  

 

9. Pretul de pornire al licitatiei 

 

10. Precizari  

 

11. Anexa nr l – Lista bunurilor scoase la vanzare prin licitatie 

 

12. Anexa  nr 2- Model contract de concesiune   

 

13. Calendarul licitatiei  

 

 

     

 

 

 

 

    

 

  



 

    C A I E T DE S A R C I N I  

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII ORGANIZATOARE : 

- PRIMĂRIA COMUNEI VOINESTI 

2. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : 

- R  COD FISCAL 4344600 

3. ADRESA : 

- LOCALITATEA VOINESTI 

Cod postal     137525 ; Telefon 0245/ 679324   ; Fax 0245/_679324 
 

4. OBIECTUL LICITAŢIEI: 
 

- Concesiunea bunurilor menţionate in anexa nr. 1 "Lista bunurilor scoase la 

concesiune" in vederea concesionarii proprietatii imobiliare teren in suprafata de 

707mp situat in intravilanul satului  Lunca -str  Raul Alb   nr 89 pct „ Sediu 

administrativ  Lunca ”  ,apartinand domeniului  public  al comunei Voinesti,in 

vederea realizarii obiectivului „ Service pentru reparatii si intretinere masini si 

utilaje agricole ” 
 

5. DATA SI LOCUL DE DESFĂŞURARE : 
 

-Licitaţia va avea loc la data de_______   la sediulConsiliului Local Voinesti / 

PRIMĂRIEI COMUNEI VOINESTI. 

In caz de neadjudecare licitaţia se va repeta dupa 14 zile calendaristice. 

6. PROCEDURA APLICATA : 

- Licitaţie publica  deschisa . 

7. BAZA LEGALA 

- OUG 34/2006 ; 

- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica, 
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- Art 13 din Legea 50/1991 republicata si modificata privind autorizarea lucrarilor 

de constructii ; 

- Art 871-873 din Noul Cod Civil  
 

 

8. CONDIŢII DE PARTICIPARE : 
 

La licitaţie poate participa orice persoana juridica sau fizica, potenţial concesionar care 

nu are datorii la bugetul consolidat al statului  la data depunerii ofertei  , a achizitionat  

caietul de sarcini si depune la secretariatul PRIMĂRIEI COMUNEI 

VOINESTI pana la data de ________dosarul de participare la licitaţie 

conţinând următoarele documente: 

A. Pentru persoane juridice :  

-Fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare , semnata de ofertant , 

fara ingrosari , stersaturi sau modificari ; 

-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a 

impozitelor si taxelor catre stat , inclusiv cele locale , in original sau copie legalizata , 

valabila la data deschiderii ofertelor ;   

-participanţii la licitaţie trebuie sa prezinte bilanţul contabil la finele anului2009  

in copie; 

-certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului ; 

-certificat de inregistrare emis de ORC –copie  

- copie dupa actul de identitate pentru persoanele care reprezinta Persoana juridica  

 

B. Pentru persoane fizice : 

- Copia dupa actul de identitate ; 

- Certificat de cazier judiciar  

- -certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile  de plata a impozitelor 

si taxelor catre stat , inclusiv a celor locale , in original sau copie legalizata , valabil la 

data deschiderii ofertelor; 

- Copie dupa actul de identitate al persoanei mandate sa participe la licitatie - 

 

Conditii de participare valabile  atat pentru persoane juridice cat si fizice : 

- Copia chitantei care atesta plata achizitionarii caietului de sarcini la suma de 100 lei ; 

- Copia chitantei care atesta plata garantiei de participare la licitatie  in suma de 

120-140 euro echivalent in lei curs BNR  

- Taxa  de participare 200  lei ; 
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Alte conditii : 

--------------------- 

- câştigătorul licitaţiei va respecta obligatoriu normele privind protecţia mediului 

conform legislatiei in vigoare; 

- este interzis cu desăvârşire subconcesionarea bunului concesionat, de către 

câştigătorul licitaţiei; 

- durata concesionarii este de 25- ani; 

- oferte de pret care sa respecte condiţiile stipulate in prezentul caiet de sarcini. In 

cazul de repetare al licitaţiei aceste documente se vor depune la registratura 

PRIMĂRIEI COMUNEI VOINESTI pana la data de ________________ 

Prin depunerea garanţiei de 120-140 euro echivalent in lei curs BNR  participanţii 

la licitaţie accepta preţul de pornire a licitaţiei. 

Garanţia se restituie necastigatorilor licitaţiei dupa semnarea procesului-verbal de 

licitaţie de către membrii comisiei de licitaţie si de către participanţi. Persoanele care 

si-au ridicat garanţia de participare la licitaţie, nu mai au dreptul la contestaţie . Taxa de 

participare la licitaţie nu se restituie . 

La data anunţata a licitaţiei, in cazul in care s-au prezentat minim de participanţi la 

licitaţie (ofertanţi pentru acelaşi bun solicitat ) preşedintele comisiei face prezenta 

participanţilor la licitaţie si constata daca sunt indeplinite condiţiile legale pentru 

desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate . 

Preşedintele anunţa preţul iniţial de incepere al licitaţiei pentru bunul respectiv, pret 

de la care se porneşte licitaţia cu precizarea salturilor de supralicitare . 

Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de pret  in limba romana  

care trebuie sa respecte condiţiile de salt din lo in lo euro  precizate la deschiderea 

  licitatiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţa tare si clar suma oferita de licitant, 

iar ofertantul precizează cat timp este valabila oferta . 

Bunul se adjudeca de agentul sau personana care a oferit preţul cel mai mare. 

Dupa anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declara 

licitaţia inchisa . Desfăşurarea licitaţiei se consemnează in procesul-verbal, intocmit in 

trei exemplare, care se semnează de către membrii comisiei de licitaţie si obilgatoriu de 

către participanţi. 

Garanţia câştigătorului se considera plata parţiala a redeventei. 

Bunul intra in posesia câştigătorului licitaţiei având drept de folosinţa dar nu si de 

proprietate. 

Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii in cazul in care considera ca nu s-au 

respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea si desfăşurarea licitaţiei. 

Contestaţiile se depun la secretariatul PRIMĂRIEI COMUNEI VOINESTI in termen 

de maxim 24 de ore de la inchiderea licitaţiei. 

Participanţii care si-au retras garanţia la licitaţie nu au dreptul la contestaţie . 
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Contestaţiile vor fi soluţionate in termen de 3 zile de la data depunerii lor, rezultatul 

acestora fiind comunicat contestatarilor in acest termen . 

IMPORTANT! 

Redeventa stabilita prin hotararea consiliului local de la care se porneste licitatia  este 

1200-1400 euro /an .  In termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de 

concesiune , concesionarul va depune cu titlu de garantie  intreaga suma datorata  

concedentului cu titlu de redeventa , pentru primul an de concesiune la Primaria  

comunei Voinesti , iar in caz contrar vor fi prelevate penalitati  si alte sume datorate 

concedentului de catre concesionar de o,2 % pentru fiecare zi de intarziere  ; 

 Plata redeventei  incepand cu  al doilea an de concesiune se va face catre concedent 

la  Primaria Voinesti , conform prevederilor contractuale  la sfarsitul trimestrului I al 

fiecarui an de concesionare . 

 

Clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune : 

A) concesionarul sa finalizeze lucrarile /constructiile  in termen de 12 luni de la 

data incheierii  contractului de concesionare , conform prevederilor legii 

50/l991 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

B) contractul de concesiune inceteaza de drept daca la expirarea termenului de30  

de zile de la data incheierii contractului de concesiune, , concesionarul nu va 

depune intreaga suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul 

an al concesiunii  ; 

C) celelalte clauze precizate de OUG 54/2006cu modificartile si completarile 

ulterioare  si HG 168/2007 cu modificarile si completarile ulterioare raman 

valabile ;    

In cazul in care participanţii ofertanţi nu indeplinesc condiţiile de participare, sau nu s-a 

prezentat numărul minim de 3 ( trei ) , licitaţia nu va avea loc. 

In caz de neadjudecare licitaţia se va repeta dupa 14 zile calendaristice, calculate 

dupa primul termen. 

Daca la licitaţia desfăşurata la al doilea termen  nu se prezintă  trei participanti 

atunci  comisia va proceda la negociere directa la 14 zile calendaristice de la al doilea 

termen, daca indeplineste condiţiile de participare la licitaţie si oferă preţul de pornire al 

licitaţiei. 
 

9. PREŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI 
 

Preţul de pornire al licitaţiei si saltul de supralicitare sunt menţionate in anexa nr. 

1 "Lista bunurilor scoase la concesiune prin licitaţie" . 
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10.PRECIZARI 

- Autoritatea contractanta are obligaţia sa incheie contractul in perioada de 

valabilitate a ofertei conform model anexa nr. 2 "Contract de concesiune" . 

- Anexele fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini; 

- Bunul scos la licitaţie poate fi văzut la fata locului de către potenţiali concesionari. 

- Concesiunea prin licitaţie publica a bunului: teren in suprafata de 707 mp situat in 

intravilanul satului Lunca „ Sediu Administrativ Lunca „  str Raul Alb  nr 89 

apartinand domeniului public  al comunei Voinesti,judetul Dambovita,in vederea 

realizarii obiectivului :Service de reparatie si intretinere utilaje si masini agricole „ 

- Contractul de concesiune  a terenului, de orice natura, se inregistreaza de către 

concesionar in registrele de publicitate imobiliara, in termen de 30 de zile 

calendaristice de la data incheierii lui. 

- Bunurile ce au făcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma 

investiţiilor impuse -  gratuit si libere de orice sarcini  se restituie concedentului, la 

expirarea contractului de concesiune . 
 

 

 

 

 

 

PRIMAR   

SANDU GABRIEL   

 

 

 

     AVIZAT LEGALITATE    

   

              Secretar , jr POPESCU OTILIA  

  

 



       ANEXA NR 1 
 
 
 
 
                  LISTA BUNURILOR SCOASE LA CONCESIUNE PRIN LICITATIE  
 
 
        1 euro =             lei  

DENUMIRE  Pret pornire al 
licitatiei  fara TVA  
REDEVENTA   

Salt de 
Supralicitare  

OBSERVATII  

0 1 2 3 

Teren in suprafata 
de 707 mp  pct “ 
Sediu 
administrativ 
Lunca “ 

1200-1400euro/an  
 

 10 in 10 euro  Contractul de 
concesionare se va 
incheia pe o 
durata de 25  ani  

  
 
 
 
PRIMAR                     CONTRASEMNEAZA  
SANDU GABRIEL           SECRETAR  
         Jr. POPESCU OTILIA  



 

  

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR      

                                        PROIECT DE   H O T A R A R E  

    ---------------------------------------------------- 

Privind aprobarea documentatiei  de atribuire  -caiet de sarcini , instructiuni 

pentru ofertanti pentru licitatia publica deschisa  cu strigare  in vederea 

concesionarii proprietatii  imobiliare  “ Sediu administrativ Lunca “  teren in 

suprafata de 707 mp Nr cad 70907 si CF 70907 ,apartinand domeniului public  

al comunei Voinesti,jud Dambovita in vederea realizarii obiectivului de 

investitie”  SERVICE pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole “ 

 

 Comuna Voinesti ,  Primar     

Avand in vedere :   

- azand  Caietul de sarcini pentru licitatia publica  organizata pentru 

concesionarea terenului in vederea realizarii obiectivului de investitie “Service 

pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole  “ ; 

 -prev HCL   privind aprobarea concesionarii proprietatii imobiliare “ Sediu 

administrativ Lunca “ , teren in suprafata de 707 mp apartinand domeniului 

public   al comunei Voinesti.jud Dambovita in vederea realizarii obiectivului de 

investitie”Service pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole  “   

- Prev  art12  din Oug 54/2006 privind regimul concesiunilor bunurilor 

proprietate publica ; 

- Prev HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

ale OUG 54/2006  

 In temeiul art 36 alin 5 lit b si art 45 din Legea 215/200l privind administratia 

publica locala republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 Propun spre adoptare urmatorul  

Proiect de hotarare    

 

Art l 

------Se aproba documentatia de atribuire(anexa) – caiet de sarcini , instructiuni 

pentru ofertanti  -pentru licitatia publica  ce va avea loc pentru  concesionarea 

proprietatii  imobiliare “ Sediu administrativ Lunca “   teren in suprafata de 

707 mp nr cad 70907 si CF 70907   -apartinand domeniului public  al comunei 

Voinesti,jud Dambovita ,in vederea realizarii obiectivului de investitie 

“Service pentru reparatii si intretinere masini si utilaje agricole “  conform 

anexei ce face parte integranta din prezenta . 

Art 2 

-------- Saltul de supralicitare este din 10  euro in 10 de euro . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art 3 

---------Pentru publicarea anuntului la Monitorul Oficial partea aVI-a , intr-un 

cotidian national si intr-un cotidian local in termen legal se  desemneaza 

secretarul  comunei  Voinesti .  

Art 4 

------- Pentru constituirea comisiei de licitatie se desemneaza Primarul comunei 

Voinesti .  

Art 5 

------- Pentru comunicarea prezentei se desemneaza  secretarul comunei 

Voinesti  

 

 

PRIMAR      CONTRASEMNEAZA 

SANDU GABRIEL       Secretar jr, POPESCU  OTILIA  

 

 

 

 

 

Voinesti 18 08  2016 

 

 











 

 

JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA VOINESTI  

PRIMAR  

 

 

    PROIECT DE  H O T A R A R E  

   ----------------------------------- 

   Privind aprobarea  exploatarii unui volum de 539 mc masa 

lemnoasa de pe islazul comunal  Muret  

 

Comuna Voinesti ,PRIMAR      

Avand in vedere : 

     --    vazand  adresele 12412/2016 catre OS Sturzeni;  comunei Voinesti ;  

-    adresa 9005/18.08. 2016 inaintata de OS Sturzeni ; 

- Studiul amenajistic al izlazurilor comunale intocmit de SC LARIX SRL 

Pitesti ;  

- HCL nr 77/20 07 2016 privind  propunerea marcarii  masei lemniase  de 

pe islazul comunal Muret conform Studiul amenajistic al izlazurilor 

comunale intocmit de SC LARIX SRL Pitesti ;  

- Actul de punere in valoare nr. 15835 emis de OS Sturzeni ; 

-  Prevederile OG 34/2006  privind atribuirea contractelor  de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de 

concesiune de servicii . cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prev HG 925/2006 si ale OAP 155/2006  

- Prevederile Codului Silvic Legea 46/2008 cu modificarile si completraile 

ulterioare   

In temeiul art 36 alin 2 lit c  (5) a) si art 45   din Legea 215/2ool privind 

administratia publica locala republicata in 2007  cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

   Propun spre adoptare urmatorul PROIECT DE HOTARARE   

Art l 

-------  Se aproba  exploatarea  unui volum  de 539 mc  masa lemnoasa de pe 

islazul comunal  Muret  conform actului  de punere in valoare intocmite de OS 

Sturzeni  .  

Art 2 

------- Se stabileste  pretul de vanzare la 140lei/mc -160lei/mc  pentru masa 

lemnoasa exploatata  de pe izlazul Muret ; 

Art 3 

-------Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

conducerea Primariei . 

Art 4 

------- Pentru comunicarea prezentei se insarcineaza secretarul comunei . 

PRIMAR       CONTRASEMNEAZA  

SANDU GABRIEL                                 SECRETAR  

       jr, POPESCU  OTILIA  

Voinesti 18 08 2016  



 

 

 

    R O M A N I A  

   JUDETUL DAMBOVITA 

                     COMUNA   VOINESTI  

             Primar  

     

 

PROIECT DE  H O T A R A R E   

    -----------------------------------------------  

 Privind aprobarea extinderii retea de alimentare cu apa in satul Voinesti 

str Morii ( La Negut ) si sat Suduleni Str Principala (La Lovisteanu )  

 

 Avand in vedere :  

- -raportul  viceprimarului comunei Voinesti  ; 

 In temeiul art 36  alin (2) lit c),f),l)si m ), art 45  din Legea 215/2001 privind 

administratia publica localarepublicata   , cu modificarile si completarile  

ulterioare  

 

  

    H O T A R A S T E  

 

Art 1  

-------  Se  aproba extinderea  retelei  de alimentare cu apa in satul Voinesti str 

Morii ( La Negut ) si sat Suduleni Str Principala (La Lovisteanu )  

  

Art 2 

------- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza  

viceprimarul Comunei Voinesti. 

Art 3 

------- Pentru comunicarea  prezxentei se desemneaza secretarul comunei 

Voinesti . 

 

PRIMAR               Avizat de legalitate    

SANDU GABRIEL         SECRETAR  

        jr, POPESCU OTILIA  

 

 

 

VOINESTI 18. 08. 2016 


