
 
                                                                                                Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.176/2007 

 

PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
         SERVICIUL ECONOMIC, STUDII �I PROGRAME 
                                  Nr. EC - ………/2007 

STUDIU  DE  OPORTUNITATE 

privind concesionarea prin licita�ie public� deschis� a unui imobil în suprafa�� de 10.214 mp, 
situat în Sfântu Gheorghe, pe str. Câmpul Frumos  f.nr.  

 Prezentul STUDIU s-a elaborat în scopul evalu�rii oportunit��ii atribuirii – prin concesionare  – 
a imobilului in suprafata de 10.214 mp, destinat exploat�rii.  
Studiul abordeaz� urm�toarele informa�ii relevante:  

(1) descrierea imobilului propus� pentru concesionare;  
(2) motivele de ordin juridic, tehnic, economic, financiar, social �i de mediu care argumenteaz� 
oportunitatea concesion�rii imobilului;  
(3)  investi�iile concesionarului, necesare pentru exploatarea imobilului;  
(4)  modalitatea de concesionare a imobilului;  

(5)   evaluarea nivelului minim a redeven�ei;  
(6)  durata concesiunii;  

(7)  termenele prev�zute pentru parcurgerea procedurii de concesionare, precum �i alte 
informa�ii.  
(1)   Descrierea  imobilului  propus� pentru concesionare. 
 Imobilul propus pentru concesionare – parte din teritoriul administrativ al Municipiul 
Sfântu Gheorghe – este situat pe strada Câmpul Frumos f.nr.,  aflat la Est, la o distan�� de 2,2 km 
fa�� de limita cea mai apropiat� a intravilanului localit��ii Sfântu Gheorghe.   

Imobilul se compune din construc�ii �i teren aferent. Construc�iile pe destina�ie, num�rul 
�i valoarea de inventar, precum �i clasificarea acestora sunt prezentate în Lista obiectelor 
func�ionale  (anex� nr.1/SO). 

Conform Certificatului de urbanism nr.566/2007 (anexa nr.2/SO), zona este destinat� 
“unit��ilor agricole”. Imobilul propus pentru concesionare constituie teren intravilan. 

Asupra imobilul se arat� urm�toarele informa�ii relevante:  
regimul juridic: cl�dirile cu terenul aferent domeniu privat al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, administrat de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe este delimitat prin 
perimetru.   

Imobilul în suprafa�� total� de 10214 mp se identific� prin C.f. nr.12265 – Sfântu 
Gheorghe, top nr.1464/1/1 (anexa nr.3/SO).  

Asupra bunului nu este instituit regim de zon� protejat�, interdictii definitive sau 
temporare de construc�ie. Nu este înscris în Lista monumentelor istorice de interes na�ional sau 
local. 

Imobilul este liber de orice sarcin� juridic�.  
regim economic: folosin�a anterioar� a imobilului: activitate economic�. 
Destina�ia viitoare stabilit� în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zon�: activitate 

reglementat� prin codurile: CAEN 2010; CAEN 2030; CAEN 2051; CAEN 3611; CAEN 3612; 
CAEN 3614. 

Asupra Municipiului Sfântu Gheorghe, sau zonei în care este situat imobilul oferit spre 
concesionare, nu sunt instituite reglement�ri fiscale speciale. 

Valoarea imobilului este de 106,781.46 lei.  
regim tehnic: Suprafa�a construit� a cl�dirilor supuse concesion�rii, suprafa�a  

platformelor betonate, suprafa�a c�ilor de comunica�ii interne �i suprafa�a total� a terenului 
aferent sunt ar�tate în Lista obiectelor func�ionale. 

Imobilul este echipat cu utilit��i: energie electric�.  



 (2)   Motivele de ordin juridic, tehnic,  economic, financiar, social �i de mediu, care justific� 
concesionarea imobilului: 
  a) din punct de vedere juridic: fiind înclus în domeniul privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, concesionarea prin licita�ie public� deschis� al imobilului este posibil� �i avantajoas� 
atât concedentului cât �i viitorului concesionar. 
           b) din punct de vedere tehnic: concesionarea este avantajoas� deoarece starea tehnic� de 
între�inere actual� – cu executarea unor lucr�ri specifice de repara�ii sau de investi�ii –  permite 
desf��urarea activit��ii de produc�ie  
           c) din punct de vedere economic: concesionarea este avantajoas�, deoarece activitatea 
desf��urat� în ultimii ani pe loca�ia actual� a fost eficient� din punct de vedere  economic �i 
eficace în condi�iile pie�ei concuren�iale libere. 

d) din punct de vedere financiar: concesionarea imobilului va contribui �i la sporirea 
veniturilor bugetului local prin încasarea redeven�ei, a impozitelor pe imobil �i a altor venituri 
bugetare.  
 e) din punct de vedere social: viitoarea unitate de produc�ie va contribui cu siguran�� la 
l�rgirea climatului concuren�ial liber �i loial, asigur� loc de munc� unui mum�r de cet��eni cu 
domiciliu în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
 f) din punct de vedere al mediului înconjur�tor: organizarea �i desf��urarea activit��ii  
este compatibil� cu func�iunea dominant� a zonei de amplasare. Activitatea va trebui s� aibe 
impact asupra mediului în limitele normelor �i normativelor în vigoare care reglementeaz� 
protec�ia mediului înconjur�tor.  
(3)    Investi�ii necesare în sarcina concesionarului:   

Imobilul se concesioneaz�  în stare tehnic� de între�inere �i pe amplasamentul în care 
bunurile componente al imobilului se g�sesc în prezent.  

Concesionarul va trebui s� recunoasc� �i s� fie de acord c� are deplin� posibilitate de a se 
informa în privin�a st�rii �i amplasamentului bunurilor, precum si in privinta concordan�ei lor cu 
scopul, ori scopurile în care inten�ioneaz� s� le exploateze în strict� conformare cu prevederile 
Caietului de sarcini, ale Contractului de concesiune, Drept urmare, concesionarul nu va avea nici 
un drept de ac�iune ulterioar� împotriva concedentului în privin�a st�rii tehnice de între�inere la 
momentul concesion�rii a bunurilor, a condi�iilor sau a concordan�ei cu descrierea acestora, 
deoarece acesta a dispus de toate posibilit��ile de a inspecta �i de a investiga bunurile �i a 
convenit s� le concesioneze în bloc, “la vedere” pentru o redeven�� stabilit� în urma licita�iei 
publice deschise.  

Inaintea începerii unor eventuale lucr�ri de repara�ii, de amenaj�ri sau de investitii, dup� 
caz, concesionarul va trebui s� asigure – prin grija, cheltuiala, r�spunderea �i riscul lui – 
elaborarea documenta�iilor tehnico-economice aferente lucr�rilor preconizate (expertizarea 
cl�dirii, elaborarea proiectelor tehnice, inclusiv asigurarea avizelor, acordurilor �i aprob�rilor 
prealabile de la fiecare operator de serviciu public implicat, în conformitate cu cele impuse de 
autoritatea local� prin Certificatul de urbanism), �inând cont de regement�rile în domeniul 
construc�iilor de cl�diri �i amenaj�rii teritoriului.  

Concesionarul va trebui s� achite redeven�a începând cu data încheierii între concesionar 
�i concedent al Contractului de concesiune.               
(4)   Modalitatea de atribuire a concesiunii: 

In scopul asigur�rii accesului unui num�r cât mai mare de ofertan�i-concesionari 
poten�iali, precum �i pentru formarea unui pre� de pia�� cât mai real al nivelului redeven�ei, se 
propune ca  Contractul de concesiune s� fie atribuit prin licita�ie public� deschis�, f�r� 
preselec�ie, cu oferte in plic sigilat.  

Deasemenea, se propune ca la licita�ie public� deschis� s� participe agen�i economici 
persoane juridice române (cu capital social integral intern), precum �i agen�i economici �i/sau 
ac�ionari la firmele persoane juridice, cu sedii sociale înregistrate în România (având capital 
social integral sau par�ial extern) �i care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii:                     

-     în actul constitutiv al ofertantului agent economic sunt înscrise codurile: CAEN 
2010;  CAEN 2030;  CAEN 2051; CAEN 3611; CAEN 3612; CAEN 3614.   



  -    nu are înaintate cereri în scopul reorganiz�rii judiciare, de falimentare ori de lichidare, 
aflate pe rolul instan�elor judec�tore�ti; 

-      nu este în stare de reorganizare judiciar�, de faliment ori de lichidare; 
-      afacerile nu sunt administrate de un judec�tor sindic;  
- activit��ile, în întreg sau în parte, nu sunt suspendate; 
-      nu are datorii fa�� de bugetul de stat �i/sau fa�� de bugetul local; 
-   are elaborat  Plan de afaceri viabil pe termen mediu �i lung pentru dezvoltarea 

activit��ii în loca�ia concesionat� din Sfântu Gheorghe; 
(5)   Nivelul minim a redeven�ei concesiunii ; 

Se propune ca cuantumul redeven�ei minime s� fie stabilit la un nivel de 3839,68 
lei/imobil/lun�, echivalent a 1136 Euro/imobil/lun�  (in data de 27 sept.2007 cursul este de 
3,3839 lei =1 Euro).  
 Nivelul redeven�ei va trebui sa constituie baza de pornire a licita�iei publice deschise. 
(6)   Durata concesiunii: 

Se propune ca durata concesiunii s� fie de 10 de ani, începând de la data încheierii 
Contractului de concesiune, cu posibilitate de prelungire conform Caietului de sarcini. 
(7) Termenele prev�zute pentru parcurgerea procedurii de concesionare:   

 Tinând cont de termenele intermediare stabilite în Regulamentul de organizare �i 
desf��urare a concesion�rii, licita�ia public� deschis� – deschiderea plicurilor sigilate - poate 
avea loc cursul  lunii octombrie 2007.  

 Se propune ca data deschiderii plicurilor sigilate, precum �i constituirea Comisiei de 
evaluare  a ofertelor s� se stabileasc� printr-o dispozi�ie de primar.  
(8) Alte condi�ii specifice stabilite în sarcina concesionarului:  f�r� 
(9) Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, �i a Statului Major 
General, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului na�ional de 
ap�rare:  

Nu se consider� necesar� ob�inerea avizului obligatoriu, deoarece în zona imobilului nu 
exist� nici o unitate apar�in�toar� sistemului na�ional de ap�rare. 
         Lista obiectelor func�ionale (anexa nr.1/SO), Certificatul de urbanism nr.566/2007 (anexa 
nr.2/SO) �i Extrasul de C.f. (anexa nr.3/SO) fac parte integrant� din prezentul Studiul de 
oportunitate 

 
*             *           * 

           
 Se aprecieaz� c�, concesionarea este oportun� �i avantajoas� atât pentru concedent cât �i pentru 
concesionar, fapt pentru care propunem onoratului Consiliu Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe – administratorul imobilului – aprobarea prezentului Studiu, respectiv demararea 
procedurii de concesionare, prin licita�ie public� deschis�, f�r� preselec�ie �i cu oferte exprimate 
în plic sigilat, al imobilului în suprafa�� de 10.214 mp, domeniu privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


