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la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea delegării gestiunii 
serviciului de administrare a 
Domeniului public schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc 
Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, primind spre analiză proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Negură Mihăiţă, privind aprobarea delegării 
gestiunii serviciului de administrare a Domeniului public schiabil Rarău - Câmpulung 
Moldovenesc, precizează următoarele: 
Prin procedura de delegare a gestiunii, unitatea administrativ teritorială atribuie 
prin concesionare, gestiunea serviciului public local de transport pe cablu, precum si 
exploatarea bunurilor accesorii serviciului, cuprinse in sistemul de utilitati publice sau 
sistemul de bunuri accesorii. 
Contractele de concesiune de lucrări sau servicii se Încheie urmare derulării 
procedurilor de achiziţie, prevăzute de legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări 
şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea 
Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completă riie ulterioare. 
Valoarea unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului 
generată pe durata contractului, fără TVA, În schimbul serviciilor care fac obiectul 
concesiunii, precum şi pentru bunurile accesorii acestor servicii. 
Valoarea unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă 
Înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii 
de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunţului de concesionare sau a anunţului 
de intenţie În cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice. 
Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de servicii 
utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată În documentaţia de atribuire, prin 
raportare, În special, la următoarele: 
a) valoarea oricărei forme de opţiune sau de prelungire a duratei concesiunii de 
servicii; 
b) venitul din achitarea onorariilor şi a amenzilor de către utilizatorii serviciilor, 
altele decât cele colectate În numele entităţii contractante; 
c) plăţile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către 
entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică În favoarea concesionarului, 
inclusiv compensaţia pentru respectarea obligaţiei de serviciu public şi subvenţiile publice 
de investiţii; 
d) valoarea granturilor sau cifra oricăror avantaje financiare, sub orice formă, 
primite de la terţi pentru executarea concesiunii de servicii; 
e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de servicii, 
cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate 
publică; 
f) valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor care sunt puse la dispoziţia 
concesionarului de către entităţi le contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare 
pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; 
g) orice premiu sau plată acordată candidaţilor/ofertanţi lor. 
În conformitate cu prevederile Studiului de oportunitate, valoarea estimată a 
contractului de delega re a gestiunii serviciului de administrare a Domeniului public 
schiabil Rarău - Câmpulung Moldovenesc este de 73.826.945 lei, fara TVA. 
Procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală 
sau mai mare decât pragul valoric de 25.013.925 lei, fără TVA. 
Având În vedere cele prezentate mai sus, În conformitate cu prevederile art. 50 alin. 
(1) lit a) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea 
contractantă va atribui contractul de concesiune prin pricedura de licitaţie deschisă. 
Compartimentul licitaţii şi achiziţii publice consideră oportună şi necesară 
aprobarea acestui proiect de hotărâre, de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc. 
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