
RoMANra
JUDETUL sAr,,q."r
COMUNA NAPRADEA
CONSILIUL LOCAL

uorAnAREA NR.22
Din 30 Martie2D2l

Privind modificarea art.l si art. 5 din H.C.L. nr. S 129.01.2021

Consiliul local NAPRADEA, judetul SALAJ;
Avdnd in vedere: expunerea de motive nr 2196 din 29.03.2021 a primarului comunei
Napradea, din care reiese necesitatea aprobarii modificarii H.C.L. nr. S,ft'.Ot.ZOZt

Yazand:
- art.86l alirr.3 si art.87l-873, din Legea nr.28712009, privind Codul Civil, republicata

cr"r modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile art.7 alin.(l)-(12) din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionali in

administralia publicS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Avand irr vedere prevederile art.l29 alin.(2) lit.c), art.l39 alin.(3) lit.g), art.302- art.33l din
O. U.G.nr.5 7 /20 I 9 privind Codu I adm in istrativ;
ln temeiul art. 196 alin. (l) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ

HOTARASTE

Art.l. Se modiflca arl.l din H.C.L. nr.8/28.01.2021 in sensul ca:
- pct. 4. Durara estimata a concesiunii din Studiul de oportunitate, va avea urmatorul

cuprins: Se propune durata concesiunii de 49 ani
- pct. II. 5. Durata concesiunii din CaietLrl de sarcini, va avea urmatorul cuprins:

Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 ani
Art.2. Se aproba Contractul de concesionare, conform anexei care face parte integranta

din prezenta hotarare.
Art.3. Se modifica afi. 5 din H.C.L. nr. 8128.01.2021 care va avea urmatorul cuprins:

Durata concesiunii este de 49 ani
Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului si

viceprimarului comunei.
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Dosar de sedinta;
- Comisia de licitatie
- Primarulr"ri comunei
- Cetatenii comunei

PRESEDINTE DE $EDINTA CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL CONIUNEI

BUDA VICTOR NEGREAN VALERIA



ANEXA 1 LA HCL NR.22 DIN 30.03.2021

CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru

CAPITOLUL I: Partile contractante

incheiat intre: U.A.T. Comuna Napradea, jud. Salaj, cu sediul in
4 49 5 0 42, e-m a i I : pri m ari anap rade a@y ahoo.co m, Te I 0260 6 4 6250, fax
concedent, reprezentatd legal prin d-nul Primar Fodor Vasile, contabil
de parte

loc. Napradea, 23, CUI
0260646250 in calitate de

Borbiu Laura Monica, pe

SI

ln
calitate de concesionar, pe de altd parte

La data de , la sediul concedentului, in temeiul O.U.G. nr. 57l2Ol9 privind
Codul Administrativ, cu modificdrile gi completarile ulterioare,al Hotararii nr. din 30.03.2021
si al HotarArii ConsiliLrlui Local nr. 8. din 28.01.2021 de aprobare a concesionarii prin licitalie a

terenului in suprafald de 514,00 mp, teren aferent PIAV Somes-Guruslau, Numar Cadastral
5l44l,CF 41441 apartinand domeniului public al ComuneiNapradea, modificata prin H.C.L nr.
22 din 30.03.2021, destinatia terenului - curti/constructii, s-a incheiat prezentul contract de

concesiune.

CAPITOLUL Il: Obiectul contractului de concesiune

Art. I

l.l. Obiectul concesiunii il reprezinta terenul situat in intravilanul Comunei Napradea, loc.
Somes-Guruslau, aferent PIAV Somes-Guruslau, categoria de folosinta curti/constructii, in
suprafata de 514,00 mp, avand numar cadastral 51441, inscris in cartea funciara nr.5l44lIUAT
Napradea, rezultat din dezmembrarea imobilului cLl nr. cadastral 51437 inscris in cartea funciara
nr.51437 in supraf'ata de2200 mp, apartinand domeniulLri public al Comunei Napradea.

CAPITOLUL III: Termenul

Art.2

2.1. Durata concesiunii este de 49 de ani, incepAnd de la data de semndrii prezentului contract.



CAPITOLUL IV: Redeventa

Art.3

3.1. Redeventa este de _ lei lmplan, platita in doud transe semestriale, pdnd la 3l martie,
respectiv 30 septembrie ale fiecbrui an.

3.2. Redevenla va fi indexatS anual cu rata de inflalie (inbaza indicelui de inflatie comunicat de

catre lnstitutul National de Statistica, pentru noul cumul rezultat prin aceasta actualizare nu se va
mai incheia act aditional) qi in conforrnitate cu alte prevederi legale irr materie,

CAPITOLUL V: Plata redeventei

Art.4

4.1Plata redeven{ei se va face din propria initiativa a concesionarului la serviciul de Impozite si

Taxe Locale a Comunei Napradea.

4.2 Neplata redevenlei sau executarea cu intArziere a aceste obligalii atrage majordri de

intArziere, aceste majorari sunt calculate la suma neachitata, in procent de 0.5% pentru ftecare zi
de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la stingerea
sumei datorate inclusiv. Depasirea termenului de plata (30 septembrie) pentru anul in curs cu
peste 30 zile duce la rezilierea contractului cu acesta..

4.3. Prezentul contract constituie titlu de creantd si titlLr executoriu.

CAPITOLUL VI. Drepturile si obligatiile concesionarului si concendentului

Art.5.

5.1 in temeiul contractului de concesiune , concesionarul dob6ndegte dreptul de a exploata, pe

riscLrl qi pe rdspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de
cdtre concedent.

5.2 Concesionarul are dreptul de a folosi qi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor ce

l'ac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului gi scopului stabilit de par{i prin contractul de

concesiune

5.3 Concesionarul igi executd obliga{iile potrivit termerrilor gi condiliilor prevdzute in contractul
de concesiune gi in acord cu prevederile legale specifice bunulr-ri concesionat.



5.4 Concesionarul nLr va fi obligat sd suporte cregterea sarcinilor legate de execulia obligaliilor
sale, in cazulin care aceastd cregtere rezultd in urma:

a) unei mdsuri dispuse de o autoritate publicd;

b) unui cazde for{6 rnajord sau unui caz fortuit.

Concesionarul este obligat si respecte condiliile impuse de natura bunurilor .

5.5 in temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obliga{ia sd asigure exploatarea
eficientd, in regim de continr"ritate gi permanen{d, a bunurilor care fac obiectul concesiunii

5.6 Concesionarul trebuie sa depuna in termen de 90 de zile de la data semnirii contractului de

concesiune, cu titlu de garan{ie (garanlie de executare), o surnd egala cu valoarea redeventei
stabilitd qi datorat[ pentru primul an de exploatare.

5.7 Din aceastd sumd sunt relinute, dacd este cazul, penalitdlile gi alte surle datorate
corrcedentulLri de cdtre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate
publica.

5.8 Concesionarul poate constitui drept garan{ie gi titluri de credit, asLrpra cdrora se va institui
garanfie real5 mobiliard, cu acordul concedentului.

5.9 Concesionarul este obligat sd plSteasci redevenla la valoarea gi in modul stabilit in
contractul de concesiune .

5.10 La incetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sd restituie, pebazdde
proces-verbal, in deplin6 proprietate, liber de orice sarcinS, bunul concesionat.

5.ll in condiliile incetdrii contractului de concesiune din alte cauze dec6t prin ajungere la
termen, fbr[a majord sau caz fortuit, concesionarul este obligat sd asigure continuitatea
exploatarii bunului , in condiliile stipulate in contract, p6nd la preluarea acestora de cdtre
concedent.

5.12 in cazulin care concesionarul sesizeazdexistenla unor calrze sau iminen{a producerii unor
evenirnente de natr,rrd sd conducd la imposibilitatea exploatdrii bunului, va notifica de indata
acest fapt concedentului, in vederea lLrdrii mdsurilor ce se impun pentru asigurarea continuit5lii
exploatIrii bunulLri.

5.13 Concesionarul este obligat sd pldteascd taxele gi irnpozitele pentru eventualele constructii
realizale, irr flunclie de legislalia in domeniu.

5.14 Concesionarul este obligat sd respecte legile romdne pe toatd durata corrcesiunii, in toate
aclirrrrile pe care le intreprinde pentru realizarea contractului.



5.15 Concesionarului ii este interzisd subconcesionarea bunului imobil ce face obiectul
concesiunii.

5.16 Concesionarul are obligalia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la
solicitarea acestuia din urmd, pentru executarea oricdror lucrdri de interes pLrblic pe care acesta le
considerd a fi necesare.

5.17 Concesionarul va lua toate mdsurile necesare pentru ca, prin lucrdrile realizate, sd nu
afecteze proprietdlile vecine; este direct rdspunzdtor pentru defecliunile, degradErile, distrugerile
qi alte asemenea gi va suporta exclusiv prejudiciile create.

5.18 Concesionarul este obligat sd punb la dispozilia organelor de control ale concedentului toate
eviden{ele gi informaliile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

5.19 in cazul modificarii unilaterale a contractului de concesiune, in condiliile art. 6.3. qi 6.4. din
prezentul contract qi ale art. 326 alin. (5) gi (6) Cod Administrativ, concesionarul este obligat sd

continue exploatarea bunulr-ri in noile condilii stabilite de concedent, fErd a putea solicita
incetarea contractului de concesiune.

Art.6.

6.l.Concedentul are dreptul sd verifice in perioada derLrlsrii contractului de concesiune modul in
care sunt respectate clauzele acestuia de cdtre concesionar.

6.2. Verificarea previzutd la alin. (6.1) se efectueazd numai cu notificarea prealabilS a

concesionarLrlui gi in condiliile stabilite in contractul de concesiune .

6.3. ConcedentLrl este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate
din contractLrI de concesiune .

6.4. Concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparilia oricdror imprejurdri de naturd
sd adr"rcd atingere drepturilor acestuia.

6.5. Concedentul nu are dreptul si modifice in mod unilateral contractul de concesiune , in al'ard

de cazurile previzute de lege.

6.6. Concedentr"rl poate rnodifica unilateral partea reglementard a contractului de concesiune , cu
notificarea prealabilS a concesionarului, din motive excepfionale legate de interesul na{ional sau

local, dupd caz.

6.7. Concesionarul este obligat s[ continue exploatarea bunului in noile condilii stabilite de

concedent, fdrd a putea solicita incetarea contractului de concesiune .

6.8. in cazul in care modificarea unilaterald a contractlrlui de concesiune ii adLrce un prejudiciu,
concesiorrarul are dreptuI sd primeascd lird intArziere o jLrsta despdgubire.



6.9. in caz de clezacord intre concedent gi concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta

va fi stabilitd de cdtre instanla judecdtoreascd competentd. Dezacordul nu exclude indeplinirea
obligafiilor contractuale de cdtre concesionar.

CAPITOLUL VII: incetarea contractului de concesiune

Art.7.

7.1 Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoare sitr"ratii:

a) la expirarea duratei iniliale stabilita in contractul de concesiune,

b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denr,rnlarea unilaterald de catre
concedent.

c) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractr"rale de cdtre concesionar, prin reziliere de cdtre
concedent, cr"r plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului

d) in cazLrl nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concedent, prin reziliere de cdtre
concesionar;

e) la disparifia, dintr-o cauzd de fo(6 majord, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renun{are, fErd plata unei despdgubiri.

CAPITOLUL VIII: Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

Art.8.

a) br"rnurile de retur ce revin de plin drept, gratuit qi libere de orice sarcini concedentului la
incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica. Sunt bunuri de retur bunurile
care aLr lIcut obiectul concesiunii, precum qi cele care aLl rezultat in urma investiliilor impuse
prin caietul de sarcini. in cazul nostru, bunul de retur este terenul in suprafald de 514,00 mp, CF
nr.5l44l

b) bLrnLrrile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publicd
rdrnAn in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunr-rrile care alr apar{inut
concesionarului qi au fost urtilizate de cdtre acesta pe durata concesiunii. in cazul nostru, bunul
propriu al concesionarului va fi reprezentat de eventualele constrLrctii ce vor fi edificate pe

terenul concesionat.



CAPITOLUL X: Rispunderea contractuali

Art..9

9.1. Nerespectarea de cltre par{ile contractante a obliga}iilor cuprinse in prezentul contract de

concesiune atrage rdspunderea contractualS a pdr{ii in culp5.

9.2. For\a majora ap[rd de rdspundere, in condiliile legii.

CAPITOLUL XI: Litigii

Art. l0

10.1 Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de

concesiune se realizeaza potrivit prevederilor t,egii contenciosrllui administrativ nr. 55412004, ctr
rnodi fi cari le ulterioare.

CAPITOLUL XII: Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere conventionala, clauze
penale)

Art.11.

1l.l in cazul in care oricare dintre prevederile prezentulr.ri contract devine din orice motiv nuld,
inaplicabilS sau ilegal6 parlial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o

alt[ dispozifie a contractului, iar acesta va fi interpretat ca gi cdnd astfel de dispozilii nelegale sau

nevalabile nu ar fi fost prevdzute.

I 1.2 Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor
parli, prin semnarea unui act adilional.

I L3 in situa!ia in care, la termenul de incetare a concesiunii vor apdrea alte reglementdri legale
privind concesionarea terenurilor, de comun acord, pdrlile contractante vor pLltea negocia qi

stabili alte condilii decAt cele prevdzute in prezentul document.

CAPITOLUL XIII: Definitii

Art.12

l2.l Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o impre.jr-rrare

externa cu caracter exceptional, f'ara relatie cu lucrul care a provocat dauna sall cu insusirile sale
naturale, absolr:t invincibila si absolut imprevizibila.



12.2 Prin caz fbrtuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea
prejudiciLrlui si care nu implicd virrovatia concesionarului, dar care nu intrunesc caracteristicile
fortei rnajore.

CAPITOLUL XIV: Dispozitii finale

Art. 13.

13.1. Prezentul contract se completeazd in mod corespunzdtor cu prevederile Codului
administrativ Ei cLr prevederile Codului Civil.

13,2. Prezentul corrtract de concesiune a lost incheiat in 2 (doLrd) exernplare, astdzi, data de

data semndrii lui, la sediul Comunei Napradea, loc. Napradea, nr.23,
judetul Salaj

CONCEDENT, CONCESIONAR,


