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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ 

EMITENT    Guvernul  

Publicat în Monitorul Oficial nr 555 din data 05-07-2019  
Data intrării în vigoare 12-09-2019 

 
Formă consolidată valabilă la data 04-12-2019 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-09-2019 până la 
data de 04-12-2019 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Articolul 284 
Obiect de reglementare 

Prezenta parte stabileşte unele reguli specifice aplicabile proprietăţii publice şi private a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Articolul 285 
Principii specifice dreptului de proprietate publică 

Dreptul de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se exercită 
cu respectarea următoarelor principii: 

a) principiul priorităţii interesului public; 

b) principiul protecţiei şi conservării; 

c) principiul gestiunii eficiente; 

d) principiul transparenţei şi publicităţii. 
Articolul 286 
Domeniu public 
(1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele 
stabilite în anexele nr. 2-4 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz 

sau de interes public, şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin 
unul dintre modurile prevăzute de lege. 
(2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, 
din cele prevăzute în anexa nr. 2, precum şi din alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, 

sunt de uz sau de interes public naţional. 
(3) Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi din 

alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional. 
(4) Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca 

atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau 
de interes public naţional ori judeţean. 
Articolul 287 
Entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale 

Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepţia reprezentării în instanţă a statului 
român prin Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu raporturile juridice privind 
proprietatea publică, se realizează de către: 

a) Guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administraţiei 
publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru 

bunurile aparţinând domeniului public al statului; 
b) autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 
Articolul 288 
Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului 
(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, 
potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de celelalte organe de specialitate ale 
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administraţiei publice centrale, atât pentru bunurile aflate în administrarea acestora, cât şi 
pentru bunurile aflate în administrarea unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub 
autoritatea acestora, precum şi de autorităţile publice autonome, şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2) Actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se 
realizează prin sistemul securizat al ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice de 
către instituţiile prevăzute la alin. (1), pe baza actelor normative sau individuale, după caz, 
aprobate. Ministerul cu atribuţii în domeniul finanţelor publice realizează centralizarea 

inventarului bunurilor din domeniul public al statului prevăzut la alin. (1) şi îl supune aprobării 
Guvernului, prin hotărâre. 
(3) Titularii dreptului de administrare, concesionarii şi titularii dreptului de folosinţă gratuită au 
obligaţia înscrierii acestor drepturi reale în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în 
condiţiile legii. 
Articolul 289 
Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 
(1) Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport 
asupra situaţiei gestionării bunurilor. 
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se 
întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz. 
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin dispoziţia fiecărei autorităţi executive a 

unităţii administrativ-teritoriale. 
(4) Comisia prevăzută la alin. (2) are obligaţia să actualizeze inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile 
de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 
(5) Inventarul prevăzut la alin. (2) se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale. 

(6) Hotărârea prevăzută la alin. (5) va fi însoţită, sub sancţiunea nulităţii, constatată în 
condiţiile legii, cel puţin de următoarele documente: 
a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoţite de extrase de carte funciară, din care 
să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară şi faptul că bunul în cauză nu 
este grevat de sarcini; 
b) declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 
din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării 

hotărârii. 
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) lit. a), în cazul în care nu există acte doveditoare 
ale dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a 
comunei, a oraşului, a municipiului sau a judeţului, aceste bunuri se pot înscrie în domeniul 
public al comunei, al oraşului, al municipiului sau al judeţului respectiv, hotărârea de atestare 
a inventarului prevăzută la alin. (5) fiind însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, cu privire la următoarele:  

a) bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenenţa acestuia la domeniul 
public al unităţii administrativ-teritoriale respective la data semnării declaraţiei; 
b) bunul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul 
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989. 
(8) Declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută la alin. (7), semnată de secretarul general al 

unităţii administrativ-teritoriale, va fi însoţită de un referat privind conformitatea cu realitatea 
pentru bunul respectiv, întocmit în scopul asumării celor declarate, semnat de conducătorul 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al autorităţii executive. În declaraţie se 
menţionează, în mod explicit, existenţa referatului şi a altor documente doveditoare, după caz. 
(9) Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul 
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administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în termenul prevăzut la art. 
197 alin. (1). 
(10) Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de maximum 
60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere cu privire la 
proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza consultării 
autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a bunului/bunurilor care fac 
obiectul hotărârii. 
(11) Autorităţile şi instituţiile consultate potrivit prevederilor alin. (10) transmit informaţiile 

necesare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării ministerului cu 
atribuţii în domeniul administraţiei publice. Necomunicarea informaţiilor în acest termen 
corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 
(12) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, autorităţile 
administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în proiectul hotărârii 
prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la cunoştinţă a 
acestuia. 
(13) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în punctul de 
vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, precum 
şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea autorităţii executive, 
adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
(14) Netransmiterea punctului de vedere de către ministerul cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea comunicării 
prevăzute la alin. (9) corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 
(15) Pe baza hotărârii prevăzute la alin. (13), autoritatea executivă solicită oficiului teritorial al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară efectuarea modificărilor 
corespunzătoare în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară. 
(16) Inventarul bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale: 

a) constituie anexă la statutul unităţii administrativ-teritoriale şi se actualizează ori de câte ori 
intervin evenimente de natură juridică; 
b) se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, într-o secţiune dedicată 
statutului respectiv. 
Articolul 290 
Evidenţa financiar-contabilă 

Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de către 
titularul dreptului de administrare, concedent sau de instituţia de utilitate publică care are în 
folosinţă gratuită aceste bunuri. 

Articolul 291 
Acceptarea donaţiilor şi a legatelor 
(1) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către stat se aprobă prin: 
a) hotărâre a Guvernului, pentru donaţiile şi legatele de bunuri imobile; 
b) hotărâre a Guvernului, pentru donaţiile şi legatele de bunuri mobile a căror valoare de piaţă 
este mai mare de 500.000 lei; 

c) ordin al ministrului sau al conducătorului organului sau instituţiei administraţiei publice 
centrale competente, după obiectul sau scopul donaţiei sau legatului, pentru donaţiile şi 
legatele de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mică sau egală cu 500.000 lei; 

(2) Instituţiile publice care îndeplinesc formalităţile de acceptare a donaţiei/legatului în numele 
statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului de acceptare a donaţiei/legatului. 

(3) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile administrativ-teritoriale se aprobă 
prin: 
a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi 
legatele de bunuri imobile; 
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b) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi 
legatele de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mare de 500.000 lei; 

c) dispoziţia conducătorului organului sau instituţiei administraţiei publice locale, pentru 
donaţiile şi legatele de bunuri mobile a căror valoare de piaţă este mai mică sau egală cu 
500.000 lei. 
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (3) lit. b) şi c), determinarea valorii de 
piaţă se realizează de către un evaluator, contractat în condiţiile legii. Plata serviciilor 

corespunzătoare evaluatorului se asigură din bugetul statului, respectiv din bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale, după caz. 
(5) Donaţiile şi legatele cu sarcini sau pentru care există restanţe de impozite sau taxe pot fi 
acceptate după cum urmează: 
a) numai cu avizul ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor publice, în cazul donaţiilor şi 
legatelor făcute către stat; 
b) numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu majoritatea 
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, în 
cazul donaţiilor şi legatelor făcute către unităţile administrativ-teritoriale. 
(6) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, actele prin care se fac donaţii statului sau 
unităţilor administrativ-teritoriale sunt scutite de plata oricăror impozite sau taxe. 

Capitolul II 

Trecerea bunurilor în domeniul public 
Articolul 292 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale 
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în 

administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel. 
(2) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăseşte, 
în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public naţional. 
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz. 
(4) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăseşte, 
în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public judeţean sau local, 
după caz. 
(5) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale se face doar în situaţia în care bunul se află situat pe raza teritorială a 
unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului în care prin lege nu 
se specifică altfel. 
(6) Bunul este declarat bun de interes public judeţean sau local prin hotărâre a consiliului 

judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al 
comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 
(7) În situaţia trecerii unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale, condiţionat de realizarea unor investiţii într-un anumit termen, 
hotărârea prevăzută la alin. (3) conţine în mod obligatoriu dispoziţii privind întoarcerea bunului 
în domeniul public al statului în situaţia în care obiectivul nu a fost realizat. Autorităţile 

administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 
a) să transmită autorităţilor prevăzute la art. 287 lit. a) procesul-verbal sau orice alt document 
care atestă recepţia investiţiei, cel târziu la data expirării termenului prevăzut în actul prin care 
bunul este trecut în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale; 
b) să solicite, după caz, prelungirea, pentru o perioadă de 6 luni, a termenului de realizare a 
investiţiei, în vederea finalizării şi recepţiei lucrărilor; termenul poate fi prelungit la cererea 
motivată a autorităţilor administraţiei publice locale; 
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c) să notifice autorităţilor prevăzute la art. 287 lit. a) nerealizarea investiţiei, în situaţia în care 
se află în imposibilitatea de a realiza investiţia. 
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) lit. b), autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a) iniţiază 
proiectul de completare a actului prin care bunul a trecut în domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu noul termen de realizare a investiţiei. 
(9) În situaţia prevăzută la alin. (7) lit. c) se întocmeşte un proces-verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiţiei, semnat de ambele părţi. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 
maximum 30 de zile de la data notificării realizate potrivit alin. (7) lit. c) şi se aprobă prin 

hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 
(10) În hotărârea menţionată la alin. (9) se prevede, în mod obligatoriu, regimul juridic al 
obiectivului investiţional nerealizat sau realizat parţial, precum şi eventualele despăgubiri, 
potrivit dreptului comun în materie. 
(11) Pe baza documentului prevăzut la alin. (9), autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a) 
iniţiază demersurile pentru transmiterea bunului în proprietatea statului, potrivit prevederilor 
art. 293 alin. (1) şi (3)-(5). 
Articolul 293 
Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului 
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului, după caz. 
(2) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăseşte, 
în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public judeţean sau 
local, după caz. 
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin notă înaintată Guvernului de către 
autoritatea/instituţia publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică a uzului sau 

interesului public naţional. 
(4) Hotărârea de trecere prevăzută la alin. (1) se transmite Guvernului în termen de 90 de zile 
de la data adoptării acesteia. 
(5) Guvernul, la iniţiativa autorităţii/instituţiei publice care a solicitat trecerea bunului, adoptă 
o hotărâre prin care declară bunul de uz sau de interes public naţional, aprobă înscrierea 
bunului în inventar şi stabileşte titularul dreptului de administrare. 
Articolul 294 

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 
domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale 
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la 
cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului în a cărui proprietate se află bunul. 
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului 
judeţean. 
(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 
teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului 
judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 
(4) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârilor prevăzute la alin. (1)-(3) se 

regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public 
judeţean sau local, după caz. 
(5) Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv 
a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 
(6) În instrumentul de prezentare şi motivare al hotărârii prevăzute la alin. (5) se regăseşte, 
în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public judeţean sau local, 
după caz. 
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(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile 
prevăzute la alin. (1)-(3), după caz. 
Articolul 295 
Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ 
limitrof 
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ 
limitrof, în vederea realizării unor investiţii, se face la cererea consiliului judeţean, prin 

hotărâre a consiliului judeţean al judeţului în a cărui proprietate se află bunul şi prin hotărâre a 
consiliului judeţean al judeţului în a cărui proprietate se transmite, care conţine în mod 
obligatoriu dispoziţii privind întoarcerea bunului în domeniul public al judeţului, în situaţia în 
care obiectivul nu a fost realizat. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător trecerii de bunuri între domeniul public 
al municipiului Bucureşti şi domeniul public al judeţului Ilfov.  
(3) Trecerile prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează strict în vederea derulării unor obiective 
de investiţii şi pe durată determinată, prevăzute în hotărârea consiliului local, a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
(4) La finalizarea duratei prevăzute la alin. (3), bunul transmis potrivit prevederilor alin. (1) şi 
(2) se transmite în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale care a aprobat trecerea. 
(5) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean care solicită 
trecerea. 
(6) În situaţia neîndeplinirii obiectivului de investiţii sau a nerespectării termenului, prevăzute 

în hotărârea de trecere, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale în domeniul căruia bunul a trecut au următoarele obligaţii: 
a) să solicite, după caz, prelungirea, pentru o perioadă de 6 luni, a termenului de realizare a 
investiţiei, în vederea finalizării şi recepţiei lucrărilor; termenul poate fi prelungit la cererea 
motivată a autorităţilor administraţiei publice locale;  
b) să notifice autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale din domeniul căruia bunul a trecut nerealizarea investiţiei, în situaţia în care se află 
în imposibilitatea de a realiza investiţia. 
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6) lit. a), consiliul local sau consiliul judeţean de la nivelul 
unităţii administrative-teritoriale din domeniul cărora bunul a trecut iniţiază proiectul prin care 
se completează hotărârea de trecere cu noul termen de realizare a investiţiei. 
(8) În situaţia prevăzută la alin. (6) lit. b) se întocmeşte un proces verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiţiei, semnat de ambele părţi. Procesul verbal se întocmeşte în termen de 

maximum 30 de zile de la data notificării realizate potrivit alin. (6) lit. b) şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 
(9) În hotărârea menţionată la alin. (8) se prevede, în mod obligatoriu, regimul juridic al 
obiectivului investiţional nerealizat sau realizat parţial, precum şi eventualele despăgubiri, 
potrivit dreptului comun în materie. 
(10) Pe baza documentului prevăzut la alin. (8), consiliul local sau consiliul judeţean de la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale din domeniul căreia bunul a trecut iniţiază demersurile 
pentru transmiterea bunului în proprietatea sa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1)-(3) şi 
(5)-(7). 
Articolul 296 
Trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al aceluiaşi titular al 
dreptului de proprietate 
(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia se face prin 

hotărâre a Guvernului. 
(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul 
public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz. 
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(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia unităţilor administrativ-
teritoriale care deţin bunuri imobile proprietate privată pe raza teritorială a altor unităţi 
administrativ-teritoriale, pentru care se identifică uzul sau interesul public. 
(4) Trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul societăţilor, la care statul sau o 
unitate administrativ-teritorială este acţionar sau asociat, se poate face numai cu acordul 
adunării generale a acţionarilor societăţii respective şi cu achitarea contravalorii bunului.  
(5) Trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul regiilor autonome se face numai cu 
acordul consiliului de administraţie al regiei respective şi cu achitarea contravalorii bunului. 

(6) În lipsa acordurilor prevăzute la alin. (4) şi (5), bunurile respective pot fi trecute în 
domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi după o 
justă şi prealabilă despăgubire. 
(7) Declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional 
sau local, după caz, se face prin hotărârile prevăzute la alin. (1)-(2). 

Capitolul III 

Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului 

sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
Articolul 297 
Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică 
(1) Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de 

exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: 
a) darea în administrare; 
b) concesionarea; 

c) închirierea; 

d) darea în folosinţă gratuită. 
(2) În cazul închirierii bunurilor proprietate publică de către titularul dreptului de administrare, 
iniţierea procedurii de închiriere se stabileşte de către regiile autonome, autorităţile 
administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte instituţii de interes public naţional, 
judeţean sau local. 

Secţiunea a 2-a 

Darea în administrare a bunurilor proprietate publică 
Articolul 298 
Prerogative 

Autorităţile prevăzute la art. 287 exercită în numele statului, respectiv al unităţii 
administrativ-teritoriale următoarele prerogative: 

a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii; 
b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare; 

c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în 
conformitate cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după caz, precum şi cu 
destinaţia avută în vedere la data constituirii dreptului. 

Articolul 299 
Conţinutul actului prin care se constituie dreptul de administrare 

Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele 
elemente: 

a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de 

inventar a acestuia; 
b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare; 

c) termenul de predare-primire a bunului. 
Articolul 300 
Drepturi şi obligaţii 
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(1) Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi regiile autonome din 
subordinea acestora, precum şi instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea 
autorităţilor publice locale au următoarele drepturi şi obligaţii:  
a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă 
este cazul, de actul de constituire; 
b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi suportarea 
tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări; 

c) efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în 

administrare şi cu respectarea legislaţiei aplicabile; 

d) culegerea fructelor bunului; 

e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare 
şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice; 

f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare 
de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a 
neasigurării pazei; 

g) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii; 

h) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public 
şi destinaţiei bunului; 

i) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale 
bunurilor; 

j) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii; 

k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului; 

l) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea 
certificatului de atestare a edificării construcţiilor; 

(2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de 
dare în administrare. 
(3) Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept. 
Articolul 301 

Radierea dreptului de administrare 
Radierea din cartea funciară a dreptului de administrare se efectuează în baza actului de 
revocare sau a actului prin care se constată stingerea dreptului de proprietate publică. 

Secţiunea a 3-a 
Concesionarea bunurilor proprietate publică 

Articolul 302 
Obiectul dreptului de concesiune 

Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea 
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii. 

Articolul 303 
Titularii dreptului de concesiune 
(1) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate de către stat sau de către unităţile 
administrativ-teritoriale în baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică. 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă 

scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă 
determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea 
sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei 
redevenţe. 
(3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a statului, fiind 
reprezentat, în acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale. 
(4) Judeţul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a judeţului, fiind 
reprezentat, în acest sens, de către preşedintele consiliului judeţean. 
(5) Comuna, oraşul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile 
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, fiind reprezentat, în acest sens, de 
către primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al 
municipiului Bucureşti. 



  

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 

Articolul 304 
Contractele mixte 
(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică contractelor de concesiune de lucrări şi 
contractelor de concesiune de servicii. 
(2) În cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, al unui contract de 
concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui executare 
este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului 
bun se transmite în cadrul şi potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză. 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă încheie un singur contract de 
concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, în condiţiile legii. 
Articolul 305 
Exercitarea dreptului de concesiune 
(1) Subconcesionarea este interzisă. 
(2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior încheierii 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractului de concesiune 
de bunuri proprietate publică. 
(4) Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară. 
Articolul 306 
Durata concesiunii 
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea 
română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu 

va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui. 
(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate. 
(3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de 
voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 
de ani. 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (3), prin legi speciale se pot stabili concesionări 

cu durată mai mare de 49 de ani. 
Articolul 307 
Redevenţa 
(1) Redevenţa obţinută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele 
locale, după caz. 
(2) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 
ale statului, se constituie venit după cum urmează: 

a) 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; 
b) 40% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul 
căreia/căruia există activitate de exploatare; 

c) 20% la bugetul de stat. 
(3) Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, se constituie venit la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale concedente. 

(4) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de 
către alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile 
administraţiei publice locale, conform prevederilor legale. 
(5) La iniţierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redevenţei prevăzut la alin. (4), 
ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau 
autorităţile administraţiei publice locale, după caz, vor avea în vedere următoarele criterii: 
a) proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de către 

concesionar; 
b) valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii; 

c) corelarea redevenţei cu durata concesiunii. 
Articolul 308 
Procedura administrativă de iniţiere a concesionării 
(1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite 
de acesta. 
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(2) Orice persoană interesată poate înainta concedentului o propunere de concesionare. 
(3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2) se face în scris, cuprinde datele de 
identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, 
obiectul concesiunii, planul de afaceri şi trebuie să fie fundamentată din punct de vedere 
economic, financiar, social şi de mediu. 
(4) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care 
să cuprindă, în principal, următoarele elemente: 
a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea 
concesiunii; 

c) nivelul minim al redevenţei; 

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică şi justificarea alegerii procedurii; 

e) durata estimată a concesiunii; 

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

g) avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 
Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 
naţional de apărare, după caz; 

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în 
care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, 
respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria 
naturală protejată nu are structură de administrare/custode. 

Articolul 309 
Studiul de oportunitate 
(1) Concedentul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de 
concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de 
oportunitate. 
(2) În cazurile în care autoritatea publică nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică 

pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la art. 308 alin. (4), aceasta poate apela 
la serviciile unor consultanţi de specialitate. 
(3) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a legislaţiei naţionale şi europene în 
domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. 
(4) În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea 
bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar şi executarea unor lucrări 

şi/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligaţia ca, în funcţie de scopul urmărit şi de 
activităţile desfăşurate, să califice natura contractului potrivit legislaţiei privind achiziţiile 
publice sau concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz. În acest scop, 
concedentul poate solicita punctul de vedere al autorităţii competente în domeniu. 
(5) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, 
după caz. 
(6) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliului local, judeţean sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz. 
(7) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), concedentul elaborează caietul de 
sarcini al concesiunii. 
Articolul 310 
Conţinutul caietului de sarcini 
(1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind obiectul concesiunii; 
b) condiţii generale ale concesiunii; 

c) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 
(2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) includ cel puţin următoarele: 
a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 
b) destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 
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c) condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de 
mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul 
concesiunii. 
(3) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) includ cel puţin următoarele: 
a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea 
concesiunii; 
b) obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 

c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 

d) interdicţia subconcesionării bunului concesionat; 

e) condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 

f) durata concesiunii; 

g) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; 

h) natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent; 

i) condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: 
protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, 
condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în 
valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz, protecţia mediului, protecţia muncii, 
condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. 
Articolul 311 
Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
sunt: 

a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 
b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, 
a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

c) proporţionalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi 
corespunzătoare naturii contractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de 
naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri 
proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România 
este parte; 

e) libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice 
participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, 
ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. 

Articolul 312 
Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică 
(1) Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică prin aplicarea procedurii licitaţiei. 
(2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, concedentul are obligaţia 
de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau 

juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în 
cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte 
secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
(3) Documentaţia de atribuire se întocmeşte de către concedent, după elaborarea caietului de 
sarcini, şi se aprobă de către acesta prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. 
(4) Concedentul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, 
criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 
(5) Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în 
care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a 
contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu 
protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 
(6) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de 
atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 
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(7) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către 
persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 
(8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a 
documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 
a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 
documentaţiei de atribuire; 
b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

(9) În cazul prevăzut la alin. (8) lit. b), concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru 
obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul 
multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii 
acesteia. 
(10) Toate sistemele informatice şi aplicaţiile informatice utilizate trebuie să respecte legislaţia 
naţională în vigoare privind interoperabilitatea electronică şi cea privind asigurarea unui nivel 
comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. 
Articolul 313 
Conţinutul documentaţiei de atribuire 
(1) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric 
personal/codul de identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de 
contact, persoana de contact; 
b) instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 

c) caietul de sarcini; 

d) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 

e) informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare, precum şi ponderea lor; 

f) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

g) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

(2) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia 
de atribuire natura şi cuantumul lor. 
Articolul 314 
Licitaţia 
(1) Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către concedent în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de 
circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii 

electronice. 
(2) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la perioadele minime 
care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunţurilor de licitaţie şi data-
limită pentru depunerea ofertelor, concedentul are obligaţia de a stabili perioada respectivă în 
funcţie de complexitatea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi de 
cerinţele specifice.  
(3) În situaţia în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau 

după consultarea la faţa locului a unor documente suplimentare pe care se bazează 
documentele concesiunii, perioada stabilită de concedent pentru depunerea ofertelor este mai 
mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta secţiune pentru procedura de licitaţie 
utilizată şi este stabilită astfel încât operatorii economici interesaţi să aibă posibilitatea reală şi 
efectivă de a obţine toate informaţiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor. 
Concedentul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare la faţa 
locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic interesat. 

(4) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 
concedent şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, datele de contact, persoana de contact; 
b) informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat; 
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c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor; 

d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie 
depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
(5) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 
(6) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
(7) În cazul prevăzut la art. 312 alin. (8) lit. b) concedentul are obligaţia de a pune 
documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din 
partea acesteia. 
(8) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea 
de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situaţia în care 
documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte 
de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 
(10) Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări. 
(11) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente 
către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia 

de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările 
respective. 
(12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (10), concedentul are obligaţia de a transmite 
răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru 
depunerea ofertelor. 
(13) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 
concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (12), acesta din urmă 

are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară 
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 
persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
(14) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 
(15) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 
oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, 

cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1)-(13). 
(16) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (15), procedura este valabilă în situaţia 
în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă. 
Articolul 315 
Atribuirea directă 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 312 alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi 
concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor 

aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303 alin. 
(3)-(5), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect 
principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, 
dar numai până la finalizarea privatizării acestora. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate. 
(3) În cazul atribuirii directe nu se întocmeşte caietul de sarcini, iar documentaţia de atribuire 
trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la art. 313 alin. (1) lit. a), b), f) şi g). 
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(4) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor 
locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 
(5) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute 
la alin. (1) implică în mod necesar şi executarea unor lucrări şi/sau prestarea unor servicii, 
concesionarul bunului are obligaţia de a încheia contracte pe care, în funcţie de scopul urmărit 
şi de activităţile desfăşurate, să le califice conform legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii. 
Articolul 316 

Reguli privind oferta 
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 
atribuire. 
(2) Ofertele se redactează în limba română. 
(3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în 
două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de concedent, în 
ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conţină: 
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 
concedentului; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 

(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 
(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în 
anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 
(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de concedent. 
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 
depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
(11) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea 
datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte 
numai după această dată. 
Articolul 317 
Comisia de evaluare 
(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 
număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt: 
a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice 
centrale respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor 
publice, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este statul; 
b) reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este unitatea administrativ-
teritorială; 

c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor 
locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul 
este o instituţie publică de interes local; 
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d) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea 
procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în 
vigoare, comisia de evaluare poate include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului. 
(4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi 
sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. 
(5) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre 
reprezentanţii acestuia în comisie. 

(6) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi 
recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din 
perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri. 
(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele 
prevăzute la alin. (6) beneficiază de un vot consultativ. 
(8) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 
conflictul de interese prevăzute la art. 321. 
(10) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de 
compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită 
de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 
(11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată 
concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanţi. 

(12) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 
sau forţei majore. 
(13) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: 
a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în 
plicul exterior; 
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

d) întocmirea raportului de evaluare; 

e) întocmirea proceselor-verbale; 

f) desemnarea ofertei câştigătoare. 
(14) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. 
(15) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de 

atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(16) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, 
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. 
Articolul 318 
Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
(1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt 
următoarele: 

a) cel mai mare nivel al redevenţei; 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

c) protecţia mediului înconjurător; 

d) condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat. 
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 
proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 
utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia 

dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să 
depăşească 100%. 
(3) Concedentul trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de 
atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2). 
Articolul 319 
Determinarea ofertei câştigătoare 
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(1) Concedentul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de 
atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări 
şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 
concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de 
evaluare. 

(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de 
la primirea acesteia. 
(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine 
apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 
prevăzută în anunţul de licitaţie. 
(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 
ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (6) şi la art. 316 
alin. (2)-(5). 
(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 
plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 316 alin. 
(4). 
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 

(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut 
la alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. 
(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 

valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei 
de evaluare. 
(13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul 
informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, 

indicând motivele excluderii. 
(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul concesiunii. 
(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 
prevăzute la art. 318 alin. (2). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare 
punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 
(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 
acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 

ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie 
de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 
(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal 
care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 
(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. 
(20) Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
(21) Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 
în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta secţiune. 
(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
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a) informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, datele de contact, persoana de contact; 
b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

g) durata contractului; 

h) nivelul redevenţei; 

i) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

j) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

k) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
(23) Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 
ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. 
(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) concedentul are obligaţia de a informa 
ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra 
motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
(26) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 
numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării 

prevăzute la alin. (23). 
(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio 
ofertă valabilă, concedentul anulează procedura de licitaţie. 
(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 
prima licitaţie. 
(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 318. 

Articolul 320 
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 319 alin. (20), concedentul are dreptul de a anula 
procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia 
această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire şi anterior încheierii contractului, în situaţia în care se constată încălcări ale 

prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea 
contractului. 
(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în 
care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311; 
b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să 

conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 
(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de 
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care 
aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia 
de anulare. 
Articolul 321 
Reguli privind conflictul de interese 

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 
interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(3) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 
ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu 
este de natură să defavorizeze concurenţa. 
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(4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 
dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
(5) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 
ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul entităţii contractante. 
(6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante. 
Articolul 322 
Încheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în formă scrisă, sub 

sancţiunea nulităţii. 
(2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces-verbal. 
Articolul 323 
Neîncheierea contractului 
(1) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publică poate atrage după sine plata daunelor-interese. 

(2) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 
atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate 
păstrându-şi valabilitatea. 
(3) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 
teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc 
altfel. 
(4) În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător 

din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, concedentul are dreptul să declare câştigătoare 
oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 
(5) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (4), nu există o ofertă clasată pe locul doi 
admisibilă, se aplică prevederile alin. (2). 
Articolul 324 
Conţinutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie să conţină partea 
reglementară, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de 
părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor 
concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. 
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde drepturile şi obligaţiile 
concesionarului şi ale concedentului. 
(3) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul 

echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi 
obligaţiile care îi sunt impuse. 
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va cuprinde şi clauze contractuale 
referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar. 
(5) În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică trebuie precizate în mod distinct 
categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: 
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a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la 
încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. Sunt bunuri de retur 
bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor 
impuse prin caietul de sarcini; 
b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut 
concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. 
(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba română, în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
(7) În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română 
şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se va 
putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de 
acestea. 
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi 
un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul. 
(9) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează. 
Articolul 325 
Drepturile şi obligaţiile concesionarului 
(1) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul 
dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică 
ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele, respectiv productele bunurilor 

ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de 
concesiune de bunuri proprietate publică. 
(3) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul 
de concesiune de bunuri proprietate publică şi în acord cu prevederile legale specifice bunului 
concesionat. 
(4) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor 

sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma: 
a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică; 
b) unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit. 
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate 
publică. 
(6) În temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul are 
obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor 

proprietate publică care fac obiectul concesiunii. 
(7) Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o 
sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de 
acesta şi datorată pentru primul an de exploatare. 
(8) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţile şi alte sume datorate 
concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 
(9) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui 
garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului. 
(10) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 
(11) La încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarul este 
obligat să restituie, pe bază de proces-verbal, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, 

bunul concesionat. 
(12) În condiţiile încetării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică din alte 
cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să 
asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, 
până la preluarea acestora de către concedent. 
(13) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 
unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de 
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îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii exploatării bunului. 
Articolul 326 
Drepturile şi obligaţiile concedentului 
(1) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către 
concesionar. 
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a 

concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică. 
(3) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate 
din contractul de concesiune de bunuri proprietate publică. 
(4) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură 
să aducă atingere drepturilor acestuia. 
(5) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune de 
bunuri proprietate publică, în afară de cazurile prevăzute de lege. 
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale 
legate de interesul naţional sau local, după caz. 
(7) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de 
concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică. 

(8) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri proprietate 
publică îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă 
despăgubire. 
(9) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta 
va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu exclude îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către concesionar. 

Articolul 327 
Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 
(1) Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică poate avea loc în 
următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, în 
măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege; 
b) în cazul exploatării, în condiţiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, a 

bunurilor consumptibile, fapt ce determină, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuării 
exploatării acestora înainte de expirarea duratei stabilite a contractului; 

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către 

concesionar; 

f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 
(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se 
derulează în condiţiile stabilite iniţial. 
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), concedentul va notifica de îndată intenţia de a 
denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face menţiune 

cu privire la motivele ce au determinat această măsură. 
(4) În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin 
contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacităţii îndeplinirii acestora, 
cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul 
concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, 
dacă părţile nu stabilesc altfel. 
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(5) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată 
concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, 
declarând renunţarea la concesiune. 
(6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite 
de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (5). 
(7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică părţile pot stabili şi alte cauze 
de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, fără a aduce atingere 

cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
(8) Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. 
c) se efectuează în baza actului de denunţare unilaterală sau în baza hotărârii judecătoreşti 
definitive, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) şi e), în baza declaraţiei unilaterale de 
reziliere a concedentului sau concesionarului, iar în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi f), în 
baza declaraţiei unilaterale de renunţare la concesiune a concesionarului. 
Articolul 328 
Evidenţa informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la 
derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
(1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea 
procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre: 
a) registrul Oferte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor 
prealabile încheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează cel 

puţin datele şi informaţiile referitoare la propunerile de concesionare, studiul de oportunitate, 
la oferte, la procedura de atribuire aplicată; 
b) registrul Contracte, care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publică; se precizează cel puţin datele şi informaţiile 
referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, 
termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. 

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului. 
(3) Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit. 
(4) Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune 
de bunuri proprietate publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 
încheierii contractului respectiv. 
(5) Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) studiul de oportunitate al concesiunii; 
b) hotărârea de aprobare a concesiunii; 

c) anunţurile prevăzute de prezenta secţiune referitoare la procedura de atribuire a 
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi dovada transmiterii acestora spre 
publicare; 

d) documentaţia de atribuire; 

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire; 

f) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a/ale cărui/ căror ofertă/oferte a/au fost 

declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; 

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

h) contractul de concesiune de bunuri proprietate publică semnat. 
(6) Dosarul concesiunii are caracter de document public. 
(7) Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează în conformitate cu termenele şi 
procedurile prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
Articolul 329 
Exercitarea controlului 
(1) Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de 
bunuri proprietate publică cu nerespectarea legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii poate solicita punctul de vedere al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice. 
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(2) Ministerele de resort şi ministerul cu atribuţii în domeniul finanţelor publice, prin structurile 
cu atribuţii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate 
publică de interes naţional, iar Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, 
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti realizează 
verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special 
respectarea dispoziţiilor referitoare la: 
a) aplicarea hotărârii de concesionare; 
b) publicitatea; 

c) documentaţia de atribuire; 

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică; 

e) dosarul concesiunii; 

f) îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar. 
Articolul 330 
Soluţionarea litigiilor 

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 

Articolul 331 
Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 

a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 309 alin. (1), art. 314 alin. (5), art. 319 alin. 
(21) şi (26); 
b) încălcarea prevederilor art. 312 alin. (2) şi (7), art. 319 alin. (20) şi (23)-(25), art. 320 alin. 
(3), art. 325 alin. (7)-(8) şi ale art. 328 alin. (3) şi (4). 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 
lei. 

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor 
juridice. 
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite 
de structurile cu atribuţii de control. 
(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Secţiunea a 4-a 
Închirierea bunurilor proprietate publică 

Articolul 332 
Părţile contractului de închiriere 

Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autorităţile 
prevăzute la art. 287 sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice 
persoană fizică sau juridică, română sau străină. 

Articolul 333 
Actul administrativ prin care se aprobă închirierea 
(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. 
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele elemente: 
a) datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii; 
b) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii; 

c) durata închirierii; 

d) preţul minim al închirierii. 
(3) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de 
administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, 
după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului 
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Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului prin care s-a aprobat 
închirierea. 
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de 
administrare este subvenţionată de la bugetul de stat sau de la bugetul local. 
(5) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 
se face pe bază de licitaţie publică. 
Articolul 334 
Documentaţia de atribuire 

(1) Documentaţia de atribuire este alcătuită din: 
a) caietul de sarcini; 
b) fişa de date a procedurii; 

c) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii; 

d) formulare şi modele de documente. 
(2) Dispoziţiile art. 310 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b), art. 312 alin. (2)-(4), (6) şi (7) şi ale art. 
313 se aplică în mod corespunzător. 
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire 
orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o 
informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitaţie. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în 
măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de 
îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în 
legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

(5) Garanţia este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii. 
Articolul 335 
Etapa de transparenţă 
(1) În cazul procedurii de licitaţie, autoritatea contractantă are obligaţia să publice anunţul de 
licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi 
într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de 

comunicaţii electronice. 
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 
autoritatea contractantă şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 
b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat; 

c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor; 

d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie 

depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei; 

g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 
data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de 
obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 
a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul 
documentaţiei de atribuire; 
b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 
exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 
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(6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ 
pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul 
multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii 
acesteia. 
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de 
către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 
(8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are obligaţia de a pune 
documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din 
partea acesteia. 
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea 
de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (8) să nu conducă la situaţia în 
care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare 
înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 
(10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 
(11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără 
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile 
lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
(12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările 
aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, 
documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 
clarificările respective. 

(13) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (11), autoritatea contractantă are obligaţia de a 
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită 
pentru depunerea ofertelor. 
(14) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 
autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (13), acesta 
din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care 

perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea 
acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 
(15) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de 
licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 
Articolul 336 
Reguli privind oferta 
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire. 
(2) Ofertele se redactează în limba română. 
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de 
licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de 
autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. 
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul 
exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii 
contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi 
prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către 
ofertant. 
(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. 
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(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 
depunere, stabilite în anunţul procedurii. 
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 
interesate. 
(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după 
expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 

respectivelor oferte numai după această dată. 
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut 
la alin. (15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 
(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei 
de evaluare. 
(16) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 
(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 

contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. 
(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 
oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o 
nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1)-(13). 
Articolul 337 

Protecţia datelor 
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele 
fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea 
informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în 
ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Articolul 338 

Comisia de evaluare 
(1) La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de evaluare, 
componenţa acesteia fiind aprobată prin ordin de ministru, respectiv prin dispoziţie a 
primarului sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, care adoptă decizii în mod 
autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei. 
(2) Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător. 

Articolul 339 
Participanţii la licitaţia publică 
(1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, 
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 
contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 
(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o 
licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în 
ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia 
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operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept 
câştigătoare la licitaţie. 
Articolul 340 
Criteriile de atribuire a contractului de închiriere 
(1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: 
a) cel mai mare nivel al chiriei; 
b) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

c) protecţia mediului înconjurător; 

d) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat. 
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie 
proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei 
utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia dintre 
criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să 
depăşească 100%. 
(3) Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în 
documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2). 
Articolul 341 
Determinarea ofertei câştigătoare 
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza 
criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 

demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 
autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii 
comisiei de evaluare. 
(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3 zile 
lucrătoare de la primirea acesteia. 

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să 
determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 
prevăzută în anunţul de licitaţie. 
(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 
ofertele care nu respectă prevederile art. 336 alin. (2)-(5). 
(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea 

plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 336 alin. 
(2)-(5). În caz contrar, se aplică prevederile art. 336 alin. (18). 
(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 
procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. 
(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut 
la alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini. 
(12) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 
urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei 
de evaluare. 
(13) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea 
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost 
excluse, indicând motivele excluderii. 
(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitaţiei. 
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(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile 
prevăzute la art. 340 alin. (2). Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare 
punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 
(17) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 
acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are 
ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie 
de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. 
(18) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal 

care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 
(19) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12), comisia de 
evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii 
contractante. 
(20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă 
a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 
(21) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile 
calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 
(22) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 
a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 
b) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

d) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

e) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

f) durata contractului; 

g) nivelul chiriei; 

h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei; 

i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 
(23) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare 
la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 
de la emiterea acestora. 
(24) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia de a 
informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 

prezentate. 
(25) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (23) autoritatea contractantă are obligaţia de a 
informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare 
asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 
(26) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen 
de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (23). 
(27) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nicio 

ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie. 
(28) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru 
prima licitaţie. 
(29) Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 336 alin. (1)-(12). 
Articolul 342 
Anularea procedurii de licitaţie 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 341 alin. (20), autoritatea contractantă are dreptul de a 

anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată 
abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă 
încheierea contractului. 
(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care 
sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se 
constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311; 
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b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca 
acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311. 
(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage 
anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la 
procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor 
pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat 
decizia de anulare. 

Articolul 343 
Încheierea contractului 
(1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, 
potrivit specificului acestuia. 
(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 
(3) Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului înainte 
de expirarea termenului. 
(4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de 
la data constituirii garanţiei. 
Articolul 344 
Neîncheierea contractului 
(1) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii 
termenului prevăzut la art. 341 alin. (26) poate atrage plata daunelor-interese de către partea 
în culpă. 

(2) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine 
plata daunelor-interese. 
(3) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de 
licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, studiul de 
oportunitate păstrându-şi valabilitatea. 
(4) Daunele-interese prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază 

teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu 
stabilesc altfel. 
(5) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat 
câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare 
câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 
(6) În cazul în care, în situaţia prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă clasată pe locul doi 

admisibilă, se aplică prevederile alin. (3). 
(7) În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, 
chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, dacă posibilitatea de ajustare a fost prevăzută 
în documentaţia de atribuire. 
Articolul 345 

Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii aplicabile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 
a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 335 alin. (3), art. 341 alin. (21) şi (26); 
b) încălcarea prevederilor art. 335 alin. (7), art. 337, art. 341 alin. (20) şi (22)-(25) şi art. 342 
alin. (4). 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 

lei. 
(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor 
juridice. 
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite 
de structurile cu atribuţii de control. 
(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Articolul 346 
Evidenţa documentaţiei procedurii 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta prevederile art. 328 cu privire la 
evidenţa documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică. 

Articolul 347 
Drepturi şi obligaţii 
(1) Autorităţile prevăzute la art. 287 sau titularul dreptului de administrare, după caz, au 
următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 

a) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut la art. 343 alin. (4); 
b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere; 

c) să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în condiţiile art. 334 
alin. (5); în caz contrar, autorităţile prevăzute la art. 287 sau titularul dreptului de 
administrare, după caz, sunt obligaţi să restituie garanţia la încetarea contractului; 

d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit 
destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop; 

e) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectarea 
condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni 
folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi 
destinaţia în care este folosit; 

f) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii. 
(2) Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridice săvârşite; 
b) să plătească chiria, în avans, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract; 

c) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de sarcini; 

d) să solicite autorităţilor prevăzute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, după 
caz, reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau 
contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate; 

e) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale 

ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul 
încheierii contractului; 

f) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de 
închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă 
exploatării normale; 

g) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale 
sau producte. 

(3) Neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea 
obligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul autorităţilor 
prevăzute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, după caz, la reţinerea 
contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească 
garanţia. 
Articolul 348 
Radierea închirierii 

În cazul în care în cartea funciară a fost notat contractul de închiriere, radierea acestei notări 
se efectuează în baza actului emis de autorităţile prevăzute la art. 287 sau de titularul 
dreptului de administrare, după caz, prin care se comunică intervenirea rezilierii. 

Secţiunea a 5-a 

Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică 
Articolul 349 
Conţinutul actului prin care se realizează darea în folosinţă gratuită 

Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită va cuprinde următoarele: 

a) datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia; 
b) în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi 
protecţia; 
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c) destinaţia bunului; 

d) durata pentru care se acordă folosinţa gratuită; 

e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului; 

f) obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară; 

g) entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale; 

h) modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni. 
Articolul 350 
Obligaţii 

(1) Autorităţile prevăzute la art. 287 au următoarele obligaţii: 
a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în 
folosinţă gratuită şi prin lege; 
b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public 
legitim o impune. 
(2) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 
a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită; 
b) să prezinte, anual, autorităţilor prevăzute la art. 287, rapoarte privind activitatea de 
utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi 
prognoze şi strategii pentru perioada următoare; 

c) să permită accesul autorităţilor prevăzute la art. 287 pentru efectuarea controlului asupra 
bunurilor; 

d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de 

ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 
Articolul 351 
Alte obligaţii 
(1) Folosinţa dobândită în baza actului prevăzut la art. 349 nu poate fi transmisă, nici oneros 
şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane. 
(2) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autorităţile prevăzute la 

art. 287 cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la 
existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la 
imposibilitatea exploatării bunului. 
Articolul 352 
Sancţiuni 
(1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: 

a) încălcarea prevederilor art. 350 alin. (2); 
b) încălcarea prevederilor art. 351 alin. (1). 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
15.000 lei. 
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei. 
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite 

de structurile cu atribuţii de control. 
(5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articolul 353 
Radierea dreptului de folosinţă gratuită 

Radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită se efectuează în baza actului de 
revocare sau a actului prin care se constată stingerea dreptului de proprietate publică. 
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