
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al Comunei SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind acordarea prin licitaţie publică a dreptului de folosinţă a unei 
suprafeţe de 22,81 ha teren forestier din domeniul public al Comunei 

Suseni 
 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 27 

februarie 2014;  
Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni, 

înregistrată sub nr. 530/2014; 
Raporturile de avizare ale secretarului Comunei Suseni nr. 531/2014 şi 

Comisiei economice, buget, finanţe al Consiliului Local; nr. 11/2014; 
Având în vedere: 
-Cererea depusă de Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii 

cu sediul în oraşul Bălan; 
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 14/2004 privind 

concesionarea prin negociere directă a unui teren forestier pentru 
realizarea proiectului „salvarea urşilor orfani”; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acestuia; 

- Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Legea nr. 287/2006 privind Codul civil, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a, art. 

45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Acordarea prin licitaţie publică a dreptului de folosinţă a unei 

suprafeţe de 22,81 ha teren forestier, cuprins în domeniul public al 
Comunei Suseni, conform Planului de situaţie din anexa nr. 1. 

Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini care va sta la baza desfăşurării 
licitaţiei, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art. 3 Durata acordării dreptului de folosinţă va fi de 10 ani, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor o singură dată pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul 
de voinţă al părţilor.  

Art. 4 Preţul de pornire al licitaţiei este de 40 euro/ha/an. 

Art. 5 Se constituie Comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 
1. Mihalydeák Ervin  viceprimar   preşedintele Comisiei 
2. Elekes-Köllő Angela inspector   secretarul Comisiei, 

responsabil procedură 
3. Costea Eniko  referent de specialitate membru 
4. Kovács Ileana Éva  secretar comună  membru 
5. Sólyom Katalin  referent   membru 

Art. 6 Sumele încasate se constituie venituri ale bugetului local. 

 Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul Comunei Suseni. 

 Art. 8 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va afişa public. 

 
 
Nr. 11 
din 27 februarie 2014  
 
 
 
 
    Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează  

             Secretar 
  ELEKES-KÖLLŐ MÁRTA    KOVÁCS ILEANA ÉVA 
 
 

 
 

 
 

 
 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 11/2014  
 

CAIET DE SARCINI 
acordarea prin licitaţie publică a dreptului de folosinţă a unei suprafeţe 

de 22,81 ha teren forestier din domeniul public al Comunei Suseni 
 
 

I. OBIECTUL  
1.1 Terenul forestier în suprafaţă de 22,81 ha se află în extravilanul comunei 
Suseni, satul Valea-Strâmbă, U:P VI, U.a 105, 106, 107, conform Anexei nr. 1 la 
HCL nr. 11/2014, înscris în Titlul de proprietate nr. 4532/18.11.2002, cuprins în lista 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni la poziţia 206. 
1.2 Dreptul de folosinţă se acordă exclusiv pentru derularea unor proiecte de 
protecţia naturii, fără a aduce atingere fondului forestier, care este supus 
regimului silvic din amenajamentul silvic existent. 
1.3 Dreptul de exploatare a masei lemnoase existente rămâne în exclusivitate 
proprietarului, Comunei Suseni. 

II. DURATA  
2.1 Durata acordării dreptului de folosinţă va fi de 10 ani, cu posibilitatea 
prelungirii prin acordul părţilor o singură dată pentru o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor.  

III. ELEMENTE DE PREŢ 
3.1 Preţul minim pentru închiriere, care reprezintă şi preţul de pornire la licitaţie 
este de 40 euro/ha/an . 
3.2. Plata chiriei se va efectua anual până la data de 31 martie a anului fiscal în 
curs. 
3.3 Întârzierile la plata chiriei se vor sancţiona cu penalităţi de 0,1 % zi de 
întârziere la suma datorată. 
3.4 În caz de neplată a chiriei pe o perioadă mai mare de 2 luni, se va proceda 
la rezilierea contractului prin dispoziţia primarului, cu recuperarea debitului 
restant prin compartimentul de specialitate. 
3.5 Plata chiriei se poate efectua în numerar la casieria unităţii, sau prin ordin de 
plata în contul locatorului .  
3.6 Cuantumul chiriei se va indexa anual cu indicele de inflaţie anuală 
comunicată de Institutul Naţional de Statistică. 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
4.1 Locatarului îi este interzis sub sancţiunea nulităţii contractului să subînchirieze 
sau să cesioneze drepturile şi obligaţiile privind folosinţa terenului care face 
obiectul contractului.  
4.2 Locatarului îi este interzis sub sancţiunea nulităţii contractului grevarea cu 
sarcini a suprafeţei contractate. 
4.3 Locatarul se obligă să respecte şi va fi direct raspunzător pe toată durata 
contractului de aplicarea normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi 
paza împotriva incendiilor, a normelor legale privind protecţia muncii, precum şi 
orice alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară.  



4.4 Locatarul se obligă să îngrijească şi să conserve terenul ca un bun 
proprietar. 
4.5 Locatarul se obligă să utilizeze terenul numai pentru activitatea prevazută în 
contract.  
4.6 La încetarea contractului de închiriere locatarul are obligaţia să restituie 
terenul în starea iniţială. 
4.7 Locatarul are obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare.  
4.8 Locatarul are obligaţia să plătească chiria în termenul prevăzut prin 
contract.     
4.9 Locatarul are obligaţia de a restitui terenul, după expirarea contractului de 
închiriere, în deplină proprietate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în 
caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse, predarea 
efectuându-se numai locatorului, sau împuterniciţilor acestuia pe bază de 
proces-verbal. 
4.10 Îmbunătăţirile şi investiţiile realizate de locatar asupra imobilul închiriat 
devin bunuri de retur la terminarea contractului. Valoarea acestora nu se scad 
din preţul chiriei. 
4.11 Locatarul are obligaţia achitării în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare impozitele şi taxele locale datorate asupra terenului obiect al 
contractului. 

4.12 Locatarului îi este interzis să efectueze orice activităţi de exploatare a 
masei lemnoase, sub sancţiunea rezilierii contractului şi recuperarea daunei 
produse locatorului. 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
5.1 Locatorul are obligaţia predării terenului, pe bază de proces verbal, odată 
cu semnarea contractului. 
5.2 Locatorul are dreptul şi obligaţia să inspecteze terenul ce face obiectul 
contractului de închiriere şi să verifice respectarea obligaţiilor asumate de 
locatar. 
5.3 Locatorul are obligaţia de a înştiinţa locatarul cu 3 luni înainte de o 
eventuala schimbare a situaţiei terenului obiect al contractului. 
5.4 Locatorul are obligaţia să asigure folosinţa terenului pe toată durata 
contractului. 

5.5 Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin contract şi la 
termenele fixate, dă dreptul proprietarului, ca fără somaţie să considere 
contractul reziliat. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1 Contractul poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, 
prin acordul scris al părţilor. 
6.2 Contractul încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contract. 
6.3 În cazul neprelungirii contractului, locatarul are obligaţia să predea bunul 
care a făcut obiectul contractului gratuit şi liber de orice sarcini. 
6.4 În situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul prevăzut în art. 1.1 va 
fi destinat altor scopuri, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către 
proprietar, după înştiinţarea locatarului cu 60 de zile înainte. 



6.5 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale părţile pot solicita instanţei de 
judecată rezoluţiunea contractului. 

VII. CONTROLUL 

7.1 Controlul general al respectării de către locatar al caietului de sarcini şi a 
obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către locator 
şi de către organele abilitate de lege. 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

8.1 Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante în cursul derulării 
contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă nu pot fi 
rezolvate pe cale amiabilă între părţi. 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

9.1 Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de acordare a 
dreptului de folosinţă. 

X INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 
10.1 În vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie să achite: 
a) garanţie de participare la licitaţie de 500 RON; 
b) contravaloarea caietului de sarcini aferent licitaţiei în sumă de 50 RON. 
Garanţia de participare şi caietul de sarcini se vor achita la casieria Primăriei 
Comunei Suseni. 
Restituirea garanţiei în cazul ofertanţilor care nu au adjudecat terenul se 
efectuează la cerere în termen de 10 zile de la încheierea contractului cu 
ofertantul câştigător. 
10.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 40 euro/ha/an . 
Pasul de strigare va fi de 4 euro. 
10.1 Participantul la licitaţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să fie persoană juridică/fizică autorizată pentru exercitarea unei activităţi de 
protecţie a mediului; 

b) să nu figureze cu obligaţii restante faţă de bugetul local.  

XI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 
11.1 Documentele ce urmează a fi predate sunt: 
a) cererea de participare 
b) documentele de capabilitate 
c) dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini 
11.2 Documentele de capabilitate: 

o Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care să 
certifice obiectul de activitate principal şi/sau secundar solicitat sau 
certificat emis de judecătorie pentru asociaţii/fundaţii că este în 
stare de funcţionare însoţit de Statut şi Act contitutiv; 

o Dovada achitării datoriilor bugetul local, atestată prin Certificat 
fiscal eliberat de Biroul de Impozite şi Taxe a Primăriei Comunei 
Suseni  



o În cazul în care la licitaţie nu participă reprezentantul legal al 
ofertantului, împuternicire însotiţă de copia buletinului/carţii de 
identitate; 

11.3 Documentele se depun la adresa şi până la data limită pentru depunere, 
stabilite în anunţul procedurii. 
11.4 Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data depunerii ofertelor şi 
vor fi prezentate în original sau în copie, certificate cu menţiunea „conform cu 
originalul”, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal.  
Toate documentele vor fi întocmite în limba română. 

11.5 Documentele se depun la registratura Primăriei Comunei Suseni, din 
comuna Suseni, satul Suseni nr. 212. 

XII. CALENDARUL LICITAŢIEI 

12.1 Lansarea anunţului publicitar la data de 10.03.2014. Anunţul se va publica 
pe site-ul instituţiei, www.suseni.ro; prin afişare la sediul instituţiei, prin televiziunea 
de cablu local. 
12.2 Punerea la dispoziţia ofertanţilor a caietului de sarcini începând cu data de 
10.03.2014 contra cost. Costul unei Caiet de sarcini este de 50 lei.  
12.2 Data limită de depunere a ofertelor este: 24 martie 2014, ora 9,30.  
12.3 Data şi ora deschiderii ofertelor: 24 martie 2014, ora 10,00. 

12.4 Data şi ora desfăşurării licitaţiei cu strigare: 24 martie orele 12,00. 

XIII COMISIA DE LICITAŢIE 
13.1 Comisia de licitaţie răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, 
având următoarele atribuţii: 
a) examinează documentele depuse de către ofertanţi în vederea participării 
la licitaţie  
b) întocmeşte lista participanţilor în baza documentelor depuse de către 
ofertanţi, exluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate 
documentele de participare sau au prezentat documente necorespunzătoare; 
c) întocmeşte procesul verbal de adjudecare; 

d) informează Consiliul Local despre rezultatul licitaţiei. 

XIV MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 
14.1 Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi 
cererea de participare la licitaţie. Comisia de licitaţie stabileşte lista de 
participare, în baza căreia se admite participarea la licitaţie, pe baza 
documentelor depuse. 
Comisia are dreptul de a exclude din licitaţie :  
1) Orice ofertant care este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt 
conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale sunt 
suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementate prin lege ;   
2) Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiile la 
bugetul local;  
3) În cazul în care a deţinut şi alte contracte de închiriere cu Comuna Suseni şi 
are restanţe la plată;  



4) Prezintă informaţii false în legatură cu situaţia proprie.         
14.2 Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi. 
14.3 În ziua şi ora anunţată pentru ţinerea licitaţiei, preşedintele Comisiei dă 
citire încunoştiinţărilor şi publicaţiilor, condiţiilor contractării, listei participanţilor, 
modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de 
desfăşurare. 

Se vor prezenta delegaţiile de reprezentare unde este cazul. 
14.4 Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire a licitaţiei 
şi pasul de strigare stabilit la 10 % din preţul de pornire. 
Se va porni de la preţul strigat urmând ca fiecare ofertant să liciteze, 
menţionând clar preţul oferit, cu respectarea paşilor stabiliţi.  
14.5 Terenul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preţ, după a treia 
prezentare a acestuia, la intervale de 30 de secunde, de către preşedintele 
Comisiei de licitaţie. 
14.5 Dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire a licitaţiei, licitaţia 
va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de închiriere.  
14.6 Se întocmeşte procesul verbal de adjudecare şi se semnează de către 
membrii Comisiei şi de către adjudecatar.  
14.7 Contractul se va încheia şi semna în termen de 30 de zile, de la data 
adjudecării licitaţiei, iar chiria pentru anul în curs se va achita integral la data 
semnării acestuia. 
Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la 
pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea terenului pentru o nouă 
licitaţie. 

14.8 Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul, garanţia 
depusă pentru participare la licitaţie se va reţine de către proprietar până în 
momentul încheierii contractului de închiriere, urmând ca după această dată 
garanţia să constituie avans din chiria datorată de cumpărător. În cazul în care 
chiria datorată depăşeşte valoarea garanţiei depuse, se va achita diferenţa 
aferentă la data încheierii contractului de închiriere. 

XV. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 
15.1 Participanţii pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au 
respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
Contestaţiile se depun la registratura Primăriei, în termen de 24 de ore de la 
încheierea acestuia. 
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu procedura licitaţiei publice se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu 
modificările ulterioare.  
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează  
             Secretar 

  ELEKES-KÖLLŐ MÁRTA    KOVÁCS ILEANA ÉVA 



 
 


