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    STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind concesionarea - prin licita�ie public� deschis� – al unui spa�iu construit disponibil, situat 
în interiorul cl�dirii Bazei de Inot �i Recreere Sf.Gheorghe, destinat pentru implantarea unei 
unit��i de prest�ri servicii  
  

Prezentul Studiu abordeaz� posibilit��ile �i oportunitatea punerii în valoare, prin 
concesionare, al unui spa�iu construit disponibil, necompartimentat �i nefinisat interior, situat la 
etajul I a cl�dirii Bazei de Inot �i  Recreere Sf.Gheorghe 
        
 1.- Descrierea bunului ce urmeaz� s� fie concesionat: 

 Imobilul Bazei de Inot �i Recreere Sf.Gheorghe este situat în str. Lunca Oltului, f.n. din 
Sf.Gheorghe. Spa�iul construit disponibil în suprafa�� total� de 175 m2 (din care 137 m2 de  
folosin�� exlcusiv� �i spa�iul aferent în suprafa�� de 38 m2 de folosin�� comun�) este situat la 
etajul I a cl�dirii. Spa�iul de folosin�� exclusiv� are acces direct la parter, prin casa sc�rii.  

Din punct de vedere constructiv spa�iul oferit spre concesionare este închis,  
necompartimentat �i nefinisat. Este identificat prin “Compartimentul func�ional II”, nr. top. nou 
1646/1/1/II – 1646/2/1/II – 1648/1/1/II – 1650/4/II – 1651/2/II.  

Executând lucr�rile interioare de construc�ii, finisaj �i de instala�ii – prin grija, riscul, 
r�spunderii �i cheltuiala viitorului concesionar –, spa�iul de folosin�� exclusiv� va putea fi 
compartimentat, amenajat �i dotat corespunz�tor desf��ur�rii unor activit��ii de prestari servicii 
cu caracter neindustrial. 

Astfel, se propune implementarea unei unit��i de prest�ri servicii, cu activit��i prev�zute 
în cod CAEN 9302 (coafur� �i alte activit��i de înfrumuse�are), CAEN 9304 (activit��i de 
între�inere corporal�), CAEN 9261 (alte activit��i recreative) �i CAEN 9272 (activit��i ale 
bazelor sportive), activit��i compatibile cu caracterul actual, dominant a Bazei de Inot �i 
Recreere.  

Spa�iul construit disponibil este racordat la instala�ii de ap� potabil�, de canalizare 
menajer�, de instala�ii electrice, precum �i de înc�lzire central� a cl�dirii (imobilul este dotat cu 
central� termic� proprie). 

Starea tehnica de intretinere: spatiu necompartimentat, tencuial� brut�, nefinisat; 
pardoseal� din beton nesclivisit (partial); tâmpl�rie exterioar� montat�; 

2.- Agen�i economici care pot participa la licita�ie: 
Se propune ca la licita�ia public� deschis� f�r� preselec�ie s� participe doar acei agen�i 

economici care au prev�zute în actul lor constitutiv activit��i clasificate în cod CAEN 9302; 
CAEN 9304; CAEN 9261 �i CAEN 9272, precum care: 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare;  
- afacerile lor s� nu sunt administrate de un judec�tor sindic;  
- activit��ile autorizate s� nu fie suspendate;  

          -    s� nu aibe datorii fa�� de bugetul de stat �i fa�� de bugetul local al Municipiului 
Sf.Gheorghe . 

3.- Motivele de ordin tehnic, economic, social �i de mediu: 
  Din punct de vedere tehnic: concesionarea spa�iului construit disponibil este 
oportun�, deoarece concedentul Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe – din lips� cronic� 
de resurse financiare – nu va putea finan�a executarea tuturor lucr�rilor de compartimentare, de 
finisaj, de dotare cu obiecte sanitare, electrice, �i de înc�lzire, nemaivorbind de dotarea acestor 
spa�ii cu mobilier func�ional adecvat, a�a cum lucr�rile de construc�ii-montaj �i amenaj�rile 
interioare au fost prev�zute în proiectul tehnico-economic ini�ial, autorizat a investi�iei, care s� 
cor�spund� concomitent  normelor U.E.  

Din punct de vedere economic: concesionarea este avantajoas� din punct de 
vedere economico-financiar atât viitorului concesionar (prin investirea de capital privat, în 



condi�ii de eficien�� economic� sporit� �i exploatarea loca�iei pe o perioad� relativ lung�), cât �i 
concedentului (prin realizarea unor venituri suplimentare la bugetul local).   

Din punct de vedere social: concesionarea spa�iului cu scopul amenaj�rii unei 
unit��i de prestari servicii compatibile cu caracterul dominant al B.I.R. contribuie la 
diversificarea activit��ilor prestate în prezent în loca�ie.  

         Din punct de vedere al mediului înconjur�tor: executarea unor lucr�ri de construc�ii, 
montaj �i instala�ii, precum �i de finisaj interior �i amenajarea spa�iului concesionat  în mod 
corespunz�tor unei unit��i de prest�ri servicii la nivelul nomelor U.E., asigur� func�ionarea  
acesteia  în  condi�ii reglementate prin legisla�ia în vigoare, astfel încât impactul activit��ii 
unit��ii asupra mediului înconjur�tor s� fie neînsemnat. 

          Autorizarea func�ion�rii a unit��ii de prestari servicii din punct de vedere sanitar, a 
protec�iei mediului înconjur�tor �i a protec�iei muncii, precum �i din punct de vedere PSI  se 
asigur� de c�tre concesionar. 

4.- Investi�iile necesare în sarcina concesionarului: 
      Se consider� necesar� elaborarea unui proiect tehnico-economic – prin grija �i cheltuiala 
concesionarului –, în care s� fie cuprinse toate lucr�rile de construc�ii-instala�ii �i montaj, 
aferente amenaj�rii interioare a spa�iului de folosin�� exclusiv�, �inând cont de dispozi�iile legale 
în vigoare care se refer� la structur� de rezisten�� a cl�dirilor, deoarece spa�iul situat la etajul I a 
fost destinat ini�ial pentru activit��i de birou.  

Proiectul tehnico-economic – avizat de proiectantul ini�ial a cl�dirii –, împreun� cu 
avizele, acordurile �i aprob�rile prealabile, conform legisla�iei în vigoare, va trebui s� constituie 
documenta�ia în faz� AC, pe baza c�reia concesionarul va solicita de la Prim�ria Municipiului 
Sf.Gheorghe emiterea Autoriza�iei de construire. 

Lucr�rile de constructii, finisaj, instala�ii �i montaj utilaj, specifice unei unit��i de prestari 
servicii vor fi executate �i finan�ate prin grija �i riscul concesionarului. 
 Deoarece concedentul Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe este interesat în mod 
deosebit în terminarea într-o perioad� cât mai scurt� a lucr�rilor de construc�ii-instala�ii �i montaj 
– astfel încât ambian�a �i confortul serviciilor prestate în prezent în cl�dire (activitati de recreere, 
înotul �i sauna) s� fie cât mai pu�in tulburate de tehnologia lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii –, 
concesionarul ar trebui s� fie obligat prin Contractul de concesiune, la darea în folosin�� a 
unit��ii de prest�ri servicii, în interiorul unei perioade de timp de maximum 90 zile, începând de 
la data demar�rii lucr�rilor de construc�ii.  
 5.- Modalitatea de acordare a concesiunii avut� în vedere: 
 In scopul asigur�rii accesului unui num�r cât mai mare de ofertan�i-concesionari 
poten�iali, precum �i pentru formarea unui pre� de pia�� cât mai real al nivelului redeven�ei, se 
propune ca licita�ia s� fie public� deschis�, f�r� preselec�ie. La determinarea câ�tig�torului s� se 
aibe în vedere punctajul ob�inut, având la baz� Criteriile de determinare a ofertei câ�tig�toare, 
prezentate în anex�.  

 6.- Nivelul minim a pre�ului de concesiune: 
 Se propune ca pre�ul de pornire a licita�iei publice deschise s� fie echivalentul în lei a 5 
EURO/m2/an  (f�r� TVA)  în ziua de 31 mai 2007. 
 7.- Durata estimativ� a concesiunii: 
 Se propune ca durata  concesiunii s� fie de 20 de ani, începând de la data încheierii 
Contractului de concesiune, cu posibilitatea de prelungire cu o perioad� egal� cu cel mult 
jum�tate din durata sa ini�ial�; 
  8.- Termenele prev�zute pentru realizarea procedurii de concesionare: 
            Având în vedere termenele intermediare reglementate de Normele metodologice în 
vigoare, licita�ia public� deschis� va putea desf��ura în luna iulie 2007.  
           Se propune ca data �edin�ei de deschidere a plicurilor s� se stabileasc� ulterior, printr-o 
dispozi�ie a Primarului Municipiului Sf.Gheorghe. 
 9.- Avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, �i al Statului 
Major General, privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului na�ional de 
ap�rare: 

Nu este cazul. 



10.- Avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate:   
Nu este cazul 
X         X         X 

 
              In concluzie, se propune Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe,  
administratorul Bazei de Inot �i Recreere Sf.Gheorghe, ini�ierea procedurii de concesionare al 
spa�iului disponibil, necompartimentat �i nefinisat, în vederea implant�rii unei unit��i de prest�ri 
servicii, în conformitate cu procedura reglementat� prin prevederile Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate public�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 168/2007.  
 


