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HOTĂRÂRE  
cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru  

pentru  concesionarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei 
Valea Doftanei,situate în satul Trăisteni,str.Calea Trăisteniului(varianta) 

 
 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
 
Văzând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de 

oportunitate pentru  concesionarea unor terenuri din patrimoniul privat al 
comunei Valea Doftanei,situate în satul Trăisteni,str.Calea Trăisteniului 
(varianta) 

Văzând expunerea de motive a domnului primar ing.Manea I.Ion, cu 
privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unor 
terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei,situate în satul 
Trăisteni,str.Calea Trăisteniului(varianta) 

Analizând studiul de oportunitate intocmit de serviciile de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Valea Doftanei: 

Având în vedere prevederile art.10,alin(1) din O.U.G.nr.54/2006; 
In temeiul art.38, alin.(1),alin(2), lit.c şi alin(5),lit.a  din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locală, republicată, 
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea unor 
terenuri din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei,situate în satul 
Trăisteni,str.Calea Trăisteniului(varianta),  conform  anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotarare. 

 
 

Preşedinte de Şedinţă, 
Consilier, 

Tudor Branciog 
Contrasemnează, 

Vasile Piele 
Secretarul Comunei 

Valea Doftanei 
 Valea Doftanei 
 31 .10.  2012 
 Nr.81 
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1. PREZENTARE GENERALA 

 Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea 

resurselor existente, furnizează comunei Valea Doftanei stabilitate şi extindere 

economică solidă. Dezvoltarea investiţiilor locale presupune crearea unui climat 

care să atragă şi investiţii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra 

comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, creşterea 

salariilor, a vânzărilor. 

  Consiliul Local Valea Doftanei concesionează terenul în suprafaţă  

de  8832 mp situat în Valea Doftanei ,sat Trăisteni,str.Calea Trăisteniului 

(variantă), FN  si figurează  ca fiind proprietate privată a comunei Valea Doftanei 

şi aflat în administrarea consiliului local,împărţit în 4 loturi după cum urmează 

Lot 1=2500 m.p.; 

Lot 2=2500 m.p.; 

Lot 3=2500 m.p.; 

Lot 4=1332 m.p.; 

 

 Terenul se concesionează pentru dezvolarea unor activităţi economice ,în 

principal de prelucrarea lemnului , care va include selective gatere de 

debitat,hale de prelucrare primară a lemnului,uscătoare de lemn,depozite de 

materiale şi parcări ale mijloacelor de transport ale agenţilor economici,  perioada 

propusă de concesionare fiind de 20 ani, având in vedere volumul investiţiilor 

necesare si durata de amortizare a acestora.  

  Forma de concesionare se va realiza in conformitate cu prevederile OUG  

nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica. 

 
 

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 

 

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care 

justifica  concesiunea terenului sunt: 

- realizarea unei zone industriale compacte,gen parc industrial 

şi decongestionarea altor zone din localitate de activităţi 



economice de genul celor forestiere şi de prelucrarea 

lemnului; 

- atragerea la bugetul Consiliului Local Valea Doftanei de 

fonduri suplimentare rezultate in urma administrarii optime 

de specialitate conform  redeventei prevazute in contractul 

de concesiune; 

- crearea unor locuri noi de munca; 

- atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea 

unor nevoi ale comunitatilor locale precum si ridicarea 

gradului de civilizatie si confort al acestora.  

   

3. INVESTITII NECESARE 

Pentru atingerea obiectivelor propuse la capitolul 2 din prezentul 
studiu,sunt necesare  asigurarea urmatoarelor functiuni, care pot fi realizate in 
bloc sau selectiv: 

- Realizarea unei parcări pentru mijloacele de transport ale 
agenţilor economici;  

- Amenajare spatii de depozitare ; 
- Amenajare birouri, gatere ,uscătoare de lemn; 
- Realizarea sistematizarii terenului, a acceselor necesare 

precum  si a racordurilor si  instalatiilor de utilitati aferente; 
 

 
 Durata maxima pentru realizarea investitiilor precizate este de 36 luni de 
la semnarea contractului de concesiune. 

 Obţinerea autorizaţiei de construire se va face în termen de 12 luni de la 
data semnării contractului de concesiune 

Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in 

registrele de publicitate imobiliara. 

 
4.  NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 

 
Redevenţa cuvenită concedentului, Consiliul Local Valea Doftanei  este 

exprimată in suma fixa de minim valoarea rezultată prin raportul de evaluare al 

terenului şi aprobată de Consiliul Local Valea Doftanei ( cea prevazuta pentru 

recuperarea valorii terenului  ).  

Redevenţa se plăteşte lunar/ trimestrial/semestrial/an, începând cu data 

semnării contractului de concesiune astfel: 

-rata I-    % din valoare; 



-rata II-    % din valoare 

-rata n   -% din valoare se va stabili prin caietul de sarcini. 

Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul 

Consiliului Local Valea Doftanei. 

                   
5. ACORDAREA CONCESIUNII 

 

Modalitatea de acordare a concesiunii în conformitate cu OUG nr. 54/2006 

este de licitaţie deschisă.  

6. DURATA CONCESIUNII 
 

Durata concesiunii este de 49  ani începând de la data semnării 

contractului de concesiune, in conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. 

 

7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA 
 INVESTIŢIILOR ÎN  CADRUL CONCESIUNII 

 

 Durata maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se 

stabileşte la 36 luni. În ofertă concesionarul va prezenta graficul de execuţie a 

investiţiei pe obiecte, etape, faze şi punere în funcţiune. Acest grafic poate fi 

definitivat la contractare în funcţie de priorităţile stabilite de concendent şi va face 

parte integrantă din contractul de concesiune.  

 

 

8. TERMENUL PREVIZIBIL   PENTRU   REALIZAREA      PROCEDURII DE  
CONCESIONARE 

 

Desemnarea câştigătorului licitaţiei pentru concesionare se va face în 

termen de max. 30 zile de la data deschiderii ofertelor. 

 Calendarul propus pentru concesionare este urmatorul: 

-   aprobarea studiului de oportunitate  – Octombrie  2012; 

-aprobarea caietului de sarcini,înscrierea terenului în carea 

funciară a localităţii şi obtinerea certificatului de urbanism  – Noiembrie  

2012; 

- organizarea licitatiei deschise  – Decembrie 2012; 



- contractarea – Decembrie 2006.   

 

9.PLANUL DE SITUAŢIE 

Planurile de situaţie cu terenurile ce fac obiectul prezentului studiu sunt 

anexa la prezentul studiu de oportunitate. 

 


