CONTRACT DE CONCESIUNE A UNOR SPATII
CU DESTINATIA DE CABINET MEDICAL/
CABINET STOMATOLOGIC/
PUNCT FARMACEUTIC
Nr. ………. din …………2019
Preambul
In temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a H.G. nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale si a Legii nr. 287/2009 privind
Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
concesiune.
1. Partile contractante
1.1. Unitatea administrativ teritoriala Comuna Rafaila, judetul Vaslui, cu sediul in
localitatea Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui, telefon/fax: 0235/459 274, cod fiscal
16380780, cont trezorerie RO41TREZ65921360250XXXXX, deschis la Trezoreria orasului
Negresti, judetul Vaslui, reprezentata legal de Finariu Constantin, avand functia de primar, in
calitate de concendent, pe de o parte
si
1.2. ................................................................ (domiciliat in ...................., CNP ..........................)
medicul titular al cabinetului/reprezentantul legal al societatii civile medicale/reprezentantul
legal al unitatii medico-sanitare cu personalitate juridica .............., cu sediul social in .........,
inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale ............ sub nr. ......... din ....................., cod
fiscal .............. din ............, avand contul deschis la ................................., in calitate de
concesionar, au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune.
2. Obiectul contractului de concesiune
2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spatiului (bunul imobil) in care
functioneaza cabinetul medical ..............., situat in cladire - Cabinete medicale individule din
localitatea Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui, format din .............. incaperi in suprafata
totala de ............... mp, conform schitei spatiului, care va constitui anexa nr. 1 la contractul de
concesiune.
2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-verbal, ce se va
incheia pana la data de …….................., care va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune.
2.3. In cazul in care spatiul este concesionat de catre 2(doi) titulari de cabinet medical (care il
folosesc in regim de tura-contratura), acestia vor anexa la prezentul contract de concesiune
acordul lor de vointa privind impartirea timpului de folosinta a spatiului.
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2.4. Este interzisa subconcesionarea in tot sau in parte, unei terte persoane, a spatiului care
face obiectul prezentului contract de concesiune.
3. Termenul
3.1. Dura concesiunii este de 5(cinci) ani, incepand de la data de ................. 2019.
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din
durata sa initiala, astfel incat durata intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.
4. Redeventa
4.1. Redeventa este de ……..…….. lei/cabinet medical/luna, in primii 5(cinci) ani.
4.2. Dupa primii 5(cinci) ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind de la
pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptata. Dupa negociere cuantumul redeventei va fi
prevazut intr-un act aditional semnat de ambele parti contractante.
4.3. Plata redeventei se face lunar, la casieria Primariei comunei Rafaila sau prin virament, in
contul concedentului nr. .........................................., deschis la Trezoreria orasului Negresti,
judetul Vaslui.
4.4. Pentru primii 5(cinci) ani, incepand cu data semnarii contractului de concesiune, plata
redeventei se va face lunar, in primele 10 zile calendaristice pentru luna expirata. Ulterior,
cuantumul lunar si termenul de plata a redeventei se va stabili prin act aditional.
4.5. Plata integrala a redeventei pentru anul incheiat se va face pana la data de 31 decembrie.
4.6. Neplata redeventei in termenul prevazut la pct. 4.4 si 4.5 da dreptul concedentului sa
pretinda penalitati conform legislaţiei fiscale privind creanţele bugetare, în vigoare la data plăţii.
4.7. Neplata redeventei pentru o perioada de trei luni de zile duce la rezilierea contractului.
4.8. Pe langa redeventa lunara concesionarul va achita cota parte detinuta din impozitul pe
cladire/teren, la casieria Primariei comunei Rafaila, conform prevederilor Codului Fiscal.
4.9. Cheltuielile privind utilitatile aferente spatiului concesionat, constand in energie electrica,
energie termica(incalzirea spatiilor), canalizare, curatenie/igienizare si alimentare cu apa vor fi
suportate de catre concesionar.
5. Drepturile partilor
5.1. Drepturile concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunul
imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
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5.2. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa verifice stadiul de
realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea
activitatii sau serviciului public, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.
5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in
urmatoarele conditii:
a) notificarea va fi transmisa in scris, cu minim 10 zile inainte de data estimata pentru verificarea
imobilului;
b) se va avea in vedere programul de lucru al concesionarului, in asa fel incat sa nu fie tulburata
activitatea medicala;
c) persoana/persoanele imputernicite sa verifice imobilul concesionat vor avea in vedere doar
aspectele legate de modul de exploatare, intretinere si curatenie al imobilului, fara a face referire
la actul medical propriu-zis.
6. Obligatiile partilor
6.1. Obligatiile concesionarului
6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de
permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa si impozitul pe cladire/teren, conform
prevederilor contractuale.
6.1.3. Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat, dupa expirarea contractului de
concesiune, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv investitiile realizate, cel putin
in conditiile in care a fost preluat, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea daunelor
produse.
6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrari de
modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.
6.1.5. In termen de 60 de zile de la data incheierii contractului de concesiune concesionarul este
obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o suma de ........ lei, reprezentand o cota-parte (10%) din
suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.
6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen,
excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea
prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea
acesteia de catre concedent.
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6.1.7. In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public, va notifica de
indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea
continuitatii activitatii sau serviciului public.
6.1.8. Concesionarul are obligatia de a onora anumite solicitari ale Ministerului Sanatatii,
specifice sistemului sanitar (acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de
pacienti etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.
6.1.9. (1) Toate obligaţiile privind protecţia mediului si cele sanitare, stabilite conform legislaţiei
în vigoare pe parcursul derulării contractului de concesionare, cad în sarcina concesionarului,
motiv pentru care acesta va obţine pe cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii de funcţionare pe
care are obligaţia să le respecte.
(2) Concesionarul, în conformitate cu legislația în vigoare, își asumă în totalitate
responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare si cele sanitare, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii,
cu modificările și completările ulterioare.
6.2. Obligatiile concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate
din prezentul contract de concesiune.
6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara
de cazurile prevazute expres de lege si de prezentul contract.
6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura
sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are cunostinta despre aceasta.
7. Modificarea contractului
7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de
concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de
interesul national sau local, dupa caz.
7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu,
concesionarul are dreptul sa primeasca in mod prompt o despagubire adecvata si efectiva.
7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea despagubirii,
aceasta va fi stabilita de instanta judecatoreasca competenta.
7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate sa constituie
un temei pentru concesionar care sa conduca la sustragerea de la obligatiile sale contractuale.
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8. Incetarea contractului de concesiune
8.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca partile nu convin in scris prelungirea
acestuia, in conditiile legii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere unilaterala
de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala a
contractului de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;
f) schimbarea destinatiei spatiilor dupa concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de
concesiune;
g) concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru motive personale,
notificand concedentul cu 60 de zile inainte de data denuntarii;
h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.
9. Raspunderea contractuala
9.1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de
concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
10. Forta majora
10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de
executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, astfel cum este definita in lege.
10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore
de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor
lui.
10.3. Daca in termen de 72 ore de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna
dintre ele sa pretinda daune-interese.
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11. Notificari
11.1. In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in prezentul contract de
concesiune.
11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
11.3. Daca notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare.
12. Litigii
12.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi
supuse spre solutionare instantei competente.
13. Clauze finale
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional
semnat de ambele parti contractante.
13.2. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta
din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat azi, ………, in ………... exemplare
originale, cate un exemplar pentru fiecare parte din contract.
Concedent,

Concesionar,

U.A.T. Comuna Rafaila

……………………..

Reprezentata legal de primar
Finariu Constantin
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ANEXA Nr. 2
la Contractul de concesiune nr. ….. din ……… 2019
PROCES – VERBAL
de predare-primire a imobilului
incheiat astazi, .......... 2019
Intre:
Unitatea administrativ teritoriala Comuna Rafaila, judetul Vaslui, cu sediul in localitatea
Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui, telefon/fax: 0235/459 274, cod fiscal 16380780,
reprezentata legal de Finariu Constantin, avand functia de primar, in calitate de predator, pe
de o parte
si
................................................................ (domiciliat in ...................., CNP ..........................)
medicul titular al cabinetului/reprezentantul legal al societatii civile medicale/reprezentantul
legal al unitatii medico-sanitare cu personalitate juridica .............., cu sediul social in .........,
inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale ............ sub nr. ......... din ....................., cod
fiscal .............. din ............, in calitate de primitor, pe de alta parte.
Obiectul procesului-verbal
Obiectul prezentului proces-verbal il constituie predarea si, respectiv primirea urmatoarelor
bunuri:
1. Bunuri imobile:
Spatiile prevazute la punctul 1 sunt noi, curate si asigura conditiile unei exploatari
decente si eficiente.
2. Bunuri mobile:
-
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Bunurile prevazute la punctul 2 sunt noi, curate, in stare foarte buna si asigura conditiile
unei exploatari decente si eficiente.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal de predare-primire azi, …………..,
in 2 (doua) exemplare originale, din care un exemplar la predator si un exemplar la primitor.

Predator,

Primitor,

U.A.T. Comuna Rafaila

……………………..

Reprezentata legal de primar
Finariu Constantin
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Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ............................... cod CPV
........... la data de ............... (zi/luna/an), organizata de ..........................................,
declar pe propria raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un admînistrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o șituatie șimilara cu
cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
șituatiile prevazute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor și contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat și către
bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania sau în tara în
care sunt stabilit pana la data solicitata de .............. ;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotararea defînitiva a unei
înstante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atîngere eticii profeșionale sau pentru
comiterea unei greseli în materie profeșionala.
Subsemnatul declar ca înformatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii
și confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este
conforma cu realitatea sunt pașibil de încalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Operator economic,
(stampila și semnatura autorizata)

Formular nr. 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ______________________________
(numarul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ___________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1.
Subsemnatul ....................., reprezentant imputernicit al......................(denumirea
operatorului economic), declar pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
..................;(se
mentioneaza
procedura),
avand
ca
obiect
...............................................(denumirea produsului,serviciului sau lucrarii și codul CPV) la
data de............... (zi/luna/an), organizata de......................................(denumirea autoritatii
contractante) particip și depun oferta:
[ ] în nume propriu
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei
[ ] ca subcontractant al
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2.
Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al nici unui grup de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezînt în
Anexa
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3.
Subsemnatul declar ca voi înforma imediat autoritatea contractanta dacă vor
înterveni modificari în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derularii procedurii
deatribuire a contractului de achizitie publica sau,în cazul în care vom fi desemnati
castigatori,pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4.
De asemenea, declar ca înformatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii și
confirmarii declaratiilor, șituatiilor și documentelor care însotesc oferta, orice
înformatiisuplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declarație.
5.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice înstitutie, societate comerciala,banca,
alte persoane juridice sa furnizeze înformatii reprezentantilor autorizati ai
...................................... denumirea și adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic și fînanciar în legatura cu activitatea noastra.

DATA COMPLETARII:.............................
Operator economic,
....................................
(semnatura autorizată )

Formular nr. 4

CANDIDATUL

Înregistrat la sediul autorităţii
contractante
……………………….
FORMULAR DE OFERTA

Catre
....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante și adresa completa)
Domnilor,
1. Examînand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele
cuprinse
în
documentatia
mai
sus
mentionata,
sa
executam
____________________________________________________________________________
(denumirea lucrarii)
pentru suma de ____________________________ lei, reprezentand _________________
euro,
(suma în litere și în cifre)
(suma în litere și în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ___________________________
lei.
(suma în litere și în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
începem lucrarile cat mai curand posibil după primirea ordinului de începere și sa termînam
lucrarile
în
conformitate
cu
graficul
de
executie
anexat
în
________________________________
(perioada în litere și în cifre)
luni calendaristice.
3. Ne angajam sa mentînem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile,
(durata în litere și în cifre) respectiv pana la data de ____________________
(ziua/luna/anul) și ea va ramane obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricand înaînte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea și semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza: _
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; _
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles și consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice
alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. 5
OFERTANTUL
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. ................... / .......................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ____________________________________
Ca urmare a invitatiei de participare apărute în buletinul informativ al Comunei Chibed
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziţie
publică) noi (denumirea operatorului economic), vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării
Cu stimă,

Operator economic,

(stampila și semnatura autorizata)

