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Formularul A 

INFORMAȚII GENERALE 

 

 

Denumirea OFERTANTULUI: 

________________________________________________________________ 

 

Reprezentantul legal al OFERTANTULUI: 

________________________________________________________________ 

 

Sediul OFERTANTULUI: 

________________________________________________________________ 

 

Datele de contact ale OFERTANTULUI:  

(telefon/fax, e-mail) 

_________________________________________________________________ 

 

Pagina web: 

__________________________________________________   _ 

 

Persoană de contact: 

_________________________________________________________________ 

 

Profilul de activitate: 

_________________________________________________________________ 

 

Cifra de afaceri (pe ultimii 3 ani): 

_________________________________________________________________ 

 

Alte locații în RO/UE: 

_________________________________________________________________ 

 

 

Numărul de angajați: 

_________________________________________________________________ 

 

 

Alte informații pe care OFERTANTUL consideră necesar să le menționeze: 

_________________________________________________________________ 

 

Semnătura autorizată, 
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Formularul B 

 

 

 

INFORMAȚII  PRIVIND  ACTIVITĂȚILE  VIITOARE 

 

 

 

Suntem interesați și ne asumăm să realizăm obiectivul de TERMINAL CARGO începând 

cu ______________ (trimestrul/luna), _______________ (anul) urmând a desfășura activități în 

următoarele domenii de activitate: 

 

 

Activitatea 1  

Descriere: 

__________________________________________________________________   

             

             

 

 

Activitatea 2  

Descriere: 

__________________________________________________________________   

             

             

 

 

Procese tehnologice speciale/înaltă tehnologie: DA ı NU ı 

Dacă DA, vă rugăm să descrieți: 

_______________________________________________________________________ 

             

             

 

 

Semnătura autorizată, 
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Formularul C   

 

ANGAJAMENTELE  DE  INVESTIȚII  ASUMATE  DE  OFERTANT 

  

Subsemnatul/a ………………….……………………………….., în calitate de reprezentant 

legal al Societății …………………………….., cu sediul social situat la adresa 

………………………………………..........., declar următoarele în numele și pe seama 

Ofertantului: 

 

I. Societatea pe care o reprezint se obligă să edifice obiectivul de investiții TERMINAL 

CARGO prin realizarea următoarelor investiții: 

i. Denumirea și descrierea (suprafață construită, regim construcție, tip constructie, linii 

tehnologice, etc) …………………………………………………….........… 

ii. Valoarea planificată (în Euro, fără T.V.A.) 

……………………………………………………, detaliată pe componente, astfel: 

- Clădiri (hangar, depozit) ........................................ 

- Platforma de access, rulare și garare a aeronavelor, respectiv acces auto ....................... 

- Platforma de garare aferentă terminalului .................................. 

- Cale de rulare ............................................................. 

iii. Termenul de execuție și graficul de realizare a investiție:  

…………………………………………………….. 

 

II. Construcţiile vor respecta condițiile impuse prin Planul Urbanistic General aprobat de 

Consiliul Local Oradea prin Hotărârea C.L. Oradea nr. 501/2016, precum și prin Regulament local 

de Urbanism aprobat prin HCL nr 260/2021. 

 

III. În conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, următoarele componente ale 

investiției asumate vor fi cuprinse, libere de sarcini, în proprietatea publică a Județului Bihor: 

- calea de rulare a aeronavelor la sol, menită a asigura legătura dintre pista de 

decolare/aterizare a aeronavelor din incinta R.A. Aeroportul Oradea și terminalul cargo.  

  

 Ofertant 

(Semnătura şi ștampila)                        Data ……………….. 
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Formularul  D  

  

DECLARAȚIA OFERTANTULUI  

PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU 

  

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale Județului Bihor, 

iar exploatarea terenului destinat realizării obiectivului de investiții TERMINAL CARGO este 

condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului.  

Ne angajăm să respectăm autorizațiile emise de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

pentru fiecare construcție în parte.  

Confirmăm că ne sunt pe deplin cunoscute atât situația juridică a terenului contractat, cât și 

toate problemele de mediu aferente acestui teren.  

Declarăm că am fost informați pe deplin de către Consiliul Județean Bihor asupra posibilității 

modificării actualei legislații de protecție a mediului din România, în procesul armonizării 

graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii 

Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pe parcursul procesului de 

realizare a investițiilor, iar suportarea lor va reveni Societății noastre, în calitate de beneficiar al 

dreptului de superficie. 

Amplasarea construcțiilor și funcționarea unităților economice le vom face cu aplicarea tuturor 

normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Ne angajăm să nu desfășurăm în 

zonă activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa si solul. 

Toate activitățile le vom desfășura în incinte închise, niciuna dintre ele nu va dezvolta zgomote 

și vibrații sesizabile din exterior la limita incintei. Vom respecta întocmai prevederile 

Regulamentelor naționale referitoare la zgomotul produs de fabrici, precum și Regulamentele UE 

referitoare la protecția muncitorilor de zgomot. 

Depozitarea externă o vom face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii și la 

distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi, de asemenea, ascunse 

vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a 

copacilor și plantelor. Dacă este necesar accesul pentru încărcare/descărcare și livrare, aceste 

depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. 

Vom prevedea, de asemenea, un spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul site-ului. 

Toate deșeurile și produsele reziduale le vom colecta și le vom depozita într-o arie special  
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amenajată în acest scop. Deșeurile le vom colecta pentru reciclare sau reutilizare, dacă este posibil 

și fezabil. Deșeurile generate pe care nu le vom putea reutiliza vor fi depozitate la o groapă de 

gunoi aprobată de autoritățile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri. 

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform regulilor UE referitoare la deșeurile 

toxice și periculoase. Vom păstra documentele prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și 

modul în care s-au eliminat deșeurile. Eliminarea deșeurilor o vom face respectând cerințele 

autorităților sanitare. 

Ne obligăm ca mirosurile neplăcute provenind din operarea TERMINALULUI CARGO să nu 

fie detectabile în afara limitelor legale. Vom respecta condițiile stabilite prin autorizația de mediu 

referitoare la emisiile atmosferice, în cazul în care este obligatoriu să deținem această autorizație 

și/sau licență. Vom respecta, de asemenea, prevederile din documentele și regulamentele naționale 

referitoare la poluarea atmosferică. 

  

  

  

Ofertant,                                                                                  

 

Data …………… 
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Formularul E 

ACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE 

Încheiat între: 

 

1.1. Județul Bihor, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, loc. Oradea, Județ 

Bihor, cod poștal 410033, cod fiscal 4244997, reprezentat legal prin Președinte - domnul 

Ilie Gavril BOLOJAN, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr...................... din 

................., în calitate de PROPRIETAR, şi 

 

1.2. Societatea ................................... înfiinţată în conformitate cu legile din România cu sediul 

în loc. ............................., strada ............... nr...........,  Judeţul ......................., cod poştal  

......................., Tel: ............................; Fax: ........................, e-mail: ................................, 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ................/.........../................., având C.U.I 

..............................., cont IBAN nr. .................................. deschis la 

......................................... sucursala ......................., reprezentată legal de dl 

................................., în calitate de SUPERFICIAR, 

 

(A) În considerarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

(B) În considerarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 136 din data de 30.06.2021 prin 

care imobilul ce face obiectul prezentului act a fost trecut din domeniul public al Județului 

Bihor și administrarea RA Aeroportul Oradea în domeniul privat al Județului Bihor și 

administrarea RA Aeroportul Oradea;  

 

(C) În aplicarea prevederilor art. 3 ale Hotărârii de Guvern nr. 843/2013 privind schimbarea 

regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, județul Bihor, și pentru 

actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

 

(D) Cu respectarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. ______ din 15.07.2021 privind 

aprobarea documentației de atribuire în scopul realizării obiectivului de investiții 

TERMINAL CARGO la Regia Autonomă ”Aeroportul” Oradea; 
 

Înţelegem de comun acord să încheiem prezentul act de constituire a unui drept de 

superficie (în continuare ”Contractul”), în următoarele condiţii:  

 

1. Obiectul Contractului 

 

1.1. Prin prezentul Contract, Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de 

Proprietar al terenului situat în intravilanul Municipiul Oradea, str. Umbrei, nr. 4, 

Județ Bihor, Lot 1, identificat în C.F. nr. 179263 – Oradea, nr. cadastral 179263, în 

suprafață de 143.889 mp, categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea activități 

economice industriale (“Terenul”), constituie asupra întregii suprafețe a Terenului precum 

și întregului său subsol, un drept de superficie în favoarea Societății 

mailto:.......................
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.................................................. (denumită în continuare “Superficiar”), pentru folosirea și 

exploatarea Terenului în regim de continuitate și de permanență, în vederea construirii de 

către aceasta pe Teren a unei investiții/lucrări autonome și cu caracter durabil, pe cheltuiala 

Superficiarului, constând în obiectivul de investiții terminal cargo, astfel cum este definit 

în documentația de atribuire în baza căreia a fost încheiat prezentul Contract (incluzând, 

pentru evitarea oricărui dubiu, orice element de infrastructură aferent e.g., căi de acces, 

platforme betonate, parcări, rețele de utilități etc.) necesare în vederea desfășurării în 

condiții legale a activității specifice unui terminal cargo (denumite în mod colectiv 

“Construcțiile”).  

 

1.2. Construcțiile vor putea avea orice structură, suprafață, aspect exterior și alte caracteristici 

pe care Superficiarul le poate determina și modifica la libera sa alegere, cu respectarea 

Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea nr. 501/2016 adoptată de Consiliul 

Local al Municipiului Oradea.  

 

1.3. Construcțiile urmează să se întabuleze în Cartea Funciară de către Superficiar, în calitate 

de proprietar al acestora.  

 

1.4. În consecință, Superficiarul dobândește prin prezentul următoarele drepturi: 

(i) în concordanță cu (i) tipurile de activități prevăzute pentru terminal cargo, cu (ii) 

oricare Legi aplicabile;  

 

(ii) dreptul de proprietate deplin, exclusiv și liber de orice Sarcini cu privire la orice 

parte a Construcțiilor edificate pe Teren, de la momentul începerii lucrărilor de 

construcție aferente, cu excepția căii de rulare pe care investitorul se angajează că 

o va transfera cu titlu gratuit în patrimoniul Județului Bihor, conform condițiilor 

stabilite în caietul de sarcini și asumate de Superficiar; în sensul prezentului 

Contract, termenul “Sarcină” va desemna orice ipotecă legală sau convențională și 

orice altă garanție sau drept real, orice privilegiu, servitute, drept de retenție, pact 

de preferință, promisiune și orice alte drepturi și interese ale vreunei terțe persoane 

(cu excepția a dreptului de preempțiune prevăzut în caietul de sarcini); 

 

(iii) dreptul de folosință cu privire la terenul de sub Construcții;  

 

(iv) dreptul de folosință cu privire la porțiunea de Teren pe care nu va fi edificată nicio 

Construcție, în orice alt mod necesar pentru exploatarea acesteia; și  

 

(v) dreptul de a administra și dispune de Construcțiile edificate pe Teren, inclusiv în 

sensul închirierii, vânzării ori constituirii de garanții asupra acestora, Proprietarul 

neputând limita, îngrădi sau condiționa acest drept. 

 

2. Durata Contractului 
 

2.1. Dreptul de superficie se constituie în baza prezentului Contract și art. 693-702 Cod Civil 

pe o durată de __________ (maxim 25 (douăzecișicinci) de ani, determinată potrivit ofertei 
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câștigătoare) calculată de la data încheierii prezentului Contract (”Durata”), cu 

posibilitatea reînnoirii pe o durată egală cu cel mult jumătate din durata inițială prevăzută. 

 

2.2. Încetarea superficiei va avea loc prin modurile prevăzute de prezentul Contract, precum și 

prin modurile prevăzute de art. 698 Cod Civil, mai puțin prin pierirea în întregime a 

Construcțiilor.  

2.3. Terenul rămâne înscris în Cartea Funciară și alte evidențe oficiale privind dreptul de 

proprietate pe numele Proprietarului care este răspunzător de impozitele, taxele și 

riscurile aferente proprietății asupra Terenului, inclusiv de toate consecințele neplății sau 

plății cu întârziere sau eventualele prejudicii produse Superficiarului din această cauză. 

 

3. Redevența 

 

3.1. Dreptul de superficie se constituie conform prezentului Contract cu titlu oneros. 

 

3.2. În schimbul constituirii şi exercitării drepturilor constituite în favoarea sa de prezentul 

Contract, Superficiarul se obligă să plătească Proprietarului o redevență reprezentând 

echivalentul în Lei al sumei de ......................... Euro pe metru pătrat pe întreaga Durată, 

respectiv ___ de ani, fără T.V.A. (“Redevența”). Așadar, Superficiarul va achita 

Județului Bihor – Consiliului Județean Bihor ............. Euro pe metru pătrat pe an fără 

T.V.A., cu titlu de Redevenţă. Redevența se va plăti semestrial, în termen de 15 

(cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii facturii. 

 

3.3. Redevența se va plăti prin transfer bancar către Județului Bihor – Consiliului Județean 

Bihor, în contul nr. ___________ deschis la Trezoreria Municipiului Oradea. 

 

3.4. Facturile fiscale reprezentând contravaloarea Redevenţei se emit la începutul fiecărui 

semestru, iar Redevența se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

primirii de către Superficiar a facturii. 

 

3.5. Data primirii facturii se consideră data ridicării facturii de către Superficiar de la sediul 

Consiliului Județean Bihor, data transmiterii facturii prin fax sau data transmiterii prin 

poştă electronică a facturii fiscale.  

 

3.6. Facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, valabil la 

data emiterii facturii. În cazul în care, până la expirarea prezentului Contract, euro va 

deveni moneda națională a României, facturile vor putea fi emise și în euro. 

 

 

3.7. În cazul neplăţii Redevenţei în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data 

primirii facturii, Superficiarul datorează Proprietarului dobânzi penalizatoare aferente 

sume restante, calculate la rata dobânzii prevăzută de art. 3 (21) din Ordonanța nr. 13/2011, 

pe întreaga perioadă de la data scadentă și până la data la care plata este efectuată. 

Dobânzile penalizatoare se datorează începând cu ziua următoare celei în care a expirat 
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termenul de plată. Totalul penalităţilor pentru întârziere la plată poate depăşi cuantumul 

asupra căruia sunt calculate. 

 

3.8. Redevența va fi actualizată anual, cu începere din 1 ianuarie 2023, cu rata inflaţiei pentru 

zona Euro, sectorul servicii, aşa cum este comunicată de Banca Centrală Europeană.  

 

4.       Investiție  

 

4.1. Superficiarul se angajează în mod ferm prin prezentul Contract la realizarea pe Teren a 

unei investiții (“Investiția”) de cel puțin .............................. Euro, fără T.V.A., conform 

documentației de atribuire nr.........................  

 

4.2. În funcție de propunerea volumetrică a ofertei câștigătoare, în scopul obținerii autorizațiilor 

de construire și a autorizațiilor necesare realizării Construcțiilor, în mod etapizat, conform 

celor prezentate de Superficiar, ulterior semnării contractului de superficie, Proprietarul 

va realiza dezmembrarea Terenului pe loturi/parcele conform celor agreate de ambele părți 

și se obligă să obțină noua cadastrare, pe care o va comunica Superficiarului și se va 

întocmi în acest sens un act adițional la prezentul  contract de superficie. 

 

4.3. După ce Superficiarul a finalizat în proporție de minim 20% Investiția la care s-a angajat, 

respectiv după investirea sumei ............................... Euro, fără T.V.A., acesta va avea 

dreptul de preempțiune de a cumpăra Terenul, cu respectarea normelor legale în vigoare, 

inclusiv prevederile art. 364 din Codul Administrativ. După realizarea în proporție de 20% 

a Investiției la care s-au angajat, în baza dreptului de preempțiune, Superficiarul are 

posibilitatea cumpărării Terenului aflat în folosința sa exclusivă și pe care a construit, 

conform lotizării. Exercitarea dreptului de cumpărare este condiționată, cumulativ, de 

întocmirea de către Superficiar a unui plan investițional etapizat și de realizarea ulterioară, 

în proporție de 100%, a obiectivelor propuse și stipulate in prezentul Contract. Nerealizarea 

obiectivelor de investiții în proporție de 100% va duce la plata către Proprietar a unor 

daune interese în valoare de 1 milion euro și restituirea în deplină proprietate a terenului 

rămas liber. 

 

4.4. După finalizarea a încă 50% din valoarea Investiției (în proporție de 70% din valoarea 

totală a Investiției) la care s-a angajat, în baza dreptului de preempțiune, Superficiarul are 

din nou posibilitatea cumpărării Terenului aflat în folosința sa exclusivă și pe care a 

construit, conform lotizării. Exercitarea dreptului de cumpărare este condiționat, 

cumulativ, de întocmirea de către Superficiar a unui plan investițional etapizat și de 

realizarea în proporție de 100% a obiectivelor propuse și stipulate in contractul de 

superficie. Nerealizarea obiectivelor de investiții în proporție de 100% va duce la plata 

către Proprietar a unor daune interese în valoare de 500 mii euro și restituirea în deplină 

proprietate a terenului rămas liber. 

 

4.5. După finalizarea a încă 30% din valoarea Investiției (în proporție de 100% din valoarea 

totală a Investiției), Superficiarul, în baza dreptului de preempțiune, are oricând pe Durata 

Contractului posibilitatea cumpărării Terenului. Cumpărarea este condiționată de cumpăra 

întregul teren aflat în folosință exclusivă (la finalizarea în proporție de 100% a investiției, 
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dreptul de preemțiune la cumpărare se exercită asupra întregului teren pe care s-a constituit 

dreptul de superficie). 

 

Nerespectarea angajamentului investițional din prezentul Articol 4.1. va produce, în 

relațiile dintre părți, exclusiv efectele prevăzute în mod limitativ la Articolul 11.2. Prin 

“investiţie”, în sensul prezentului Contract, se înțelege valoarea construcțiilor finalizate 

(incluzând platformele betonate) şi a celorlalte mijloace fixe utilizate în desfășurarea 

activității pentru care este sau va fi autorizat Superficiarul. 

 

4.6. Superficiarul va notifica Consiliul Județean Bihor cu privire la realizarea a 20%, a 70% 

respectiv a 100% din Investiția asumată conform Articolului 4.1. de mai sus. Realizarea în 

proporție de a 70% respectiv a 100% a investiției va fi demonstrată de către Superficiar 

prin documente care vor atesta sumele investite și care vor fi atașate la notificarea transmisă 

către Consiliul Județean Bihor, respectiv prin declarația pe proprie răspundere a 

administratorului. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Proprietarul 

înregistrează notificarea mai sus menționată, părțile vor desemna de comun acord un 

evaluator expert independent membru în Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România, care va realiza un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică şi valorică a 

Investiției. Costurile de întocmire a raportului de evaluare sunt suportate integral de către 

Superficiar. Raportul de evaluare mai sus menționat nu va fi necesar în cazul în care 

Construcțiile sunt finalizate și valoarea acestora depășește valoarea Investiției asumate, iar 

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este anexat notificării trimise de 

Superficiar Proprietarului. 

 

4.7. Contractul de vânzare având ca obiect Terenul va fi semnat de către Județul Bihor (în 

calitate de proprietar al Terenului şi de vânzător) şi Superficiar (în calitate de cumpărător) 

iar Superficiarul va achita cu titlu de preț al vânzării Terenului pretul de ........................... 

Euro/mp de Teren (valoarea Redevenței/mp) actualizat la nivelul anului precedent 

momentului cumpărării, astfel cum a fost stabilit prin raportul de evaluare nr…….. emis 

de societatea…………in data de………, raport intocmit in conformitate cu prevederile art. 

364 alin. 1 Cod Administrativ 

 

5. Drepturi și obligații specifice ale Superficiarului 
 

5.1. Superficiarul are obligația de a folosi Terenul și de a-și exercita orice alte drepturi 

prevăzute de prezentul Contract, în condițiile prevăzute de acestea și cu respectarea Legilor 

aplicabile. Ori de câte ori este folosit în cuprinsul acestui Contract, termenul ”Legi” va fi 

considerat ca făcând referire la orice reglementări emise de oricare autoritate sau organ 

având prerogative de putere publică, precum și la orice decizii ale instanțelor de judecată 

obligatorii pentru toate subiectele de drept sau, după caz, obligatorii sau relevante (doar) 

pentru prezentul Contract și/sau părțile la acesta.  

 

5.2. Superficiarul are obligația de a achita redevența conform clauzelor contractuale.  

 

5.3. Până la data ........................ cel târziu, Superficiarul se obligă să demareze lucrările de 

proiectare şi procedurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare pentru a 

permite dezvoltarea Construcțiilor, conform documentației de atribuire. Pentru evitarea 
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oricărui dubiu, în calitate de contractant, Superficiarul va notifica Proprietarul referitor 

la demararea efectivă a lucrărilor de proiectare anexând în acest sens documentele 

justificative din care reies fără echivoc contractarea și începerea lucrărilor de proiectare, 

respectiv Autorizația de Construire. 

 

5.4. Superficiarul se obligă să înceapă cel târziu până la data de .............................. să 

demareze lucrările pentru realizarea Construcțiilor. Superficiarul va notifica Proprietarul 

referitor la demararea efectivă a lucrărilor de construire, anexând documentele justificative 

în acest sens. 

 

5.5. Superficiarul are dreptul de a solicita și de a obține, pe propria cheltuială, Autorizațiile de 

construire prevăzute de Legile aplicabile pentru edificarea Construcțiilor precum și orice 

alte Autorizații, avize, licențe ori acorduri prevăzute de lege pentru edificarea și branșarea 

la utilități a Construcțiilor și pentru desfășurarea activității sale pe Teren. În sensul 

prezentului Contract, termenul “Autorizație” va desemna orice act administrativ sau alt 

document de orice natură emis de o autoritate publică sau persoană juridică de drept public 

sau de drept privat, în sensul acordării unei permisiuni de realiza sau nu o lucrare, o 

activitate, un act juridic sau orice alt demers, incluzând dar fără a se limita la orice 

autorizație, aviz, aprobare, acord, permis sau licență. 

 

5.6. Superficiarul are obligația ca, până la expirarea, rezilierea sau încetarea în orice alt mod 

a prezentului Contract să nu cesioneze terților, total sau parțial, drepturile și obligațiile 

constituite în favoarea sa prin prezentul Contract. 

 

5.7. Superficiarul are dreptul de a modifica în orice formă configurația Construcțiilor și 

structura oricărei construcții ridicate pe Teren, oricând cu acordul Proprietarului, acord care 

trebuie eliberat in 3 zile de la solicitare, cu respectarea reglementărilor urbanistice. 

Proprietarul nu va putea solicita încetarea superficiei în baza prevederilor art. 695 alin. 4 

Cod Civil pentru aceste motive.  

 

5.8. Superficiarul are dreptul, sub rezerva respectării prevederilor legale și contractuale 

aplicabile, să vândă în mod liber Construcțiilor către una sau mai multe terțe părți, cu 

respectarea dreptului de preemțiune al Proprietarului.  
 

6. Drepturi și obligații specifice ale Județului Bihor 
 

6.1. Proprietarul se obligă să asigure și să susțină în mod deplin și să nu deranjeze sau să 

împiedice în vreun mod exercitarea de către Superficiar a drepturilor sale născute din 

prezentul Contract. 

 

 

6.2. Proprietarul are dreptul de a încasa redevența conform clauzelor contractuale.  

 

6.3. Pe Durata prezentului Contract, să-i asigure și să-i garanteze Superficiarului folosința 

utilă și netulburată a Terenului; în acest sens, Proprietarul se obligă să repare toate 

prejudiciile dovedite care ar putea fi suferite de Superficiar ca urmare a pierderii totale 
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sau parțiale a oricăruia dintre drepturile constituite sau dobândite în temeiul prezentului 

Contract cu privire la Teren și Construcții şi ca urmare a oricăror tulburări asupra acestor 

drepturi, provenite din fapta Proprietarului și/sau din partea unor terți.  

 

6.4. Proprietarul se obligă să predea Superficiarului Terenul, în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data autentificării prezentului Contract, pe baza de proces-verbal de 

predare-primire. 

 

6.5. Proprietarul va acorda Superficiarului, în cea mai mare măsură permisă de Lege, tot 

sprijinul și informațiile necesare în scopul obținerii tuturor Autorizațiilor necesare în 

vederea realizării Construcțiilor și desfășurării de către Superficiar a activității sale pe 

Teren; pentru evitarea oricăror dificultăți de interpretare, Proprietarul va acorda orice 

procură Superficiarului, chiar în formă autentică, în scopul obținerii Autorizațiilor pe care 

acesta o va putea solicita în mod rezonabil. 

 

6.6. Proprietarul se obligă să permită Superficiarului accesul la toate rețelele de utilități 

existente la limita de proprietate a Teren și necesare folosirii acestuia și utilizării în bune 

condiții a Construcțiilor edificate pe Teren precum și să determine Societatea Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea S.A. să asigure Superficiarului, acces la (i) utilitățile Parcului 

Industrial Eurobusiness II la limita de proprietate, cheltuiala de racordare la utilitățile din 

parcul industrial fiind suportată de către Superficiar, și la infrastructura de transport a 

parcului, în acest din urmă caz, în mod gratuit. Utilitățile Parcului Industrial Eurobusiness 

II reprezintă ansamblul de instalații, sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele 

de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, rețelele de telecomunicații, de iluminat public, 

care se află/se va afla în proprietatea Municipiului Oradea și/sau a Societății Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea S.A. ori în administrarea/exploatarea Societății. 

 

6.7. Proprietarul se obligă să repare toate prejudiciile dovedite care ar putea fi suferite de 

Superficiar ca urmare a pierderii totale sau parţiale a oricăruia dintre drepturile constituite 

sau dobândite în temeiul prezentului Contract cu privire la Teren și Construcții şi ca urmare 

a oricăror tulburări asupra acestor drepturi, provenite din fapta Județului Bihor și/sau din 

partea unor terți (în toate cazurile cu condiția ca pierderea sau tulburarea să survină din 

orice încălcare a prezentului Contract de către Județul Bihor).  

 

6.8. Pentru întreaga Durată a prezentului Contract, Proprietarul va beneficia de un drept de 

preempțiune la cumpărarea Construcțiilor. Acest drept de preempțiune va fi exercitat în 

următoarele condiții: 

 

6.8.1. În situația în care, în orice alte situații decât cele reglementate la Articolele 11.6. și 11.7., 

Superficiarul va dori să vândă Construcțiile către o terță parte, Superficiarul va notifica 

această intenție Proprietarului, împreună cu condițiile esențiale ale vânzării avute în 

vedere, constând în (i) prețul dorit; (ii) termenul de plată a prețului; (iii) garanțiile oferite 

cu privire la Construcții și (iv) orice alte condiții considerate esențiale de către Superficiar 

(“Notificarea de vânzare”).  
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6.8.2. Proprietarul își va putea exprima în scris opțiunea de a cumpăra Construcțiile, cu 

respectarea tuturor condițiilor prevăzute în Notificarea de Vânzare, în termen de cel mult 

45 (patruzecișicinci) de zile de la data primirii Notificării de Vânzare. 

 

6.8.3. Sub rezerva respectării prevederilor legale și contractuale aplicabile, după caz, 

Superficiarul va putea vinde în mod liber Construcțiile către una sau mai multe terțe părți, 

în cazul în care Județul Bihor declară că nu dorește să cumpere Construcțiile sau nu 

răspunde în niciun fel Notificării de Vânzare, în termenul prevăzut la Articolul 6.6.2.; în 

acest caz, vânzarea către terțe părți va putea fi efectuată de către Superficiar în orice 

condiții. 

 

6.8.4. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, prezentul Articol 6.8. și dreptul de 

preempțiune prevăzut de acesta vor înceta integral la data încetării din orice motiv a 

prezentului Contract; la încetarea prezentului Contract se vor aplica dispozițiile Articolului 

11. 
 

7.     Declarații și garanții ale Județului Bihor 

 

7.1. Proprietarul deține un titlu de proprietate deplin, legal, valid, exclusiv și liber de Sarcini 

asupra Terenului, care a fost transmis în mod legal și complet în proprietatea privată a 

Proprietarului. 

 

7.2. Terenul nu constituie şi nici nu a constituit obiectul vreunei cereri sau pretenții de restituire 

sau revendicare sau de recuperare a posesiei şi nici al vreunei alte dispute sau litigiu. 

 

7.3. Terenul nu este grevat de Sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor 

persoane. 

 

7.4. Terenul nu este scos din circuitul civil şi nu face obiectul vreunei proceduri de declarare a 

utilității publice premergătoare exproprierii sau al altui interes public, care ar putea duce la 

ineficacitatea vreunei părți din sau a întregului Contract. 

 

7.5. Terenul nu face şi nu a făcut obiectul vreunei promisiuni, antecontract,  contract sau alt act 

sau fapt având ca scop sau care poate duce în orice mod la înstrăinarea, indisponibilizarea, 

grevarea cu Sarcini sau scoaterea din circuitul civil în vreun mod a Terenului.  

 

7.6. Terenul nu prezintă niciun fel de contaminare care să contravină Legilor de ocrotire a 

mediului înconjurător. 

  

7.7. Terenul este liber de orice obstacole ascunse, care ar putea împiedica Superficiarul să 

realizeze construirea Construcțiilor, incluzând dar fără a se limita la canale colectoare, 

canalizări, ţevi, guri de canal, rigole, conducte, conducte principale, tuneluri, fire şi orice 

alte tipuri de conducte. 

 

7.8. Terenul nu face obiectul vreunei acțiuni în revendicare, indiferent de temeiul acesteia, iar 

titlul Proprietarului asupra Terenului nu este contestat la data prezentului Contract și nu 
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există vreun temei, indiferent de natura acestuia, pentru ca acesta să fie contestat după data 

prezentului Contract. 

 

7.9. Nu există niciun litigiu, pretenție, nicio procedură administrativă sau vreo altă acțiune în 

justiție, arbitraj sau urmărire penală sau de altă natură, în curs de desfășurare sau iminentă, 

cu privire la Proprietar în legătură cu Terenul sau cu privire la orice aspect care ar aduce 

atingere titlului, suprafeței, amplasamentului sau delimitării acestuia. 

 

7.10. Terenul nu este supus regimului juridic privind zonele de patrimoniu arheologic cunoscut 

şi cercetat, sit arheologic declarat zonă de importanță națională sau zonă cu patrimoniu 

arheologic recunoscut, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 și nu 

se află în zona de protecție a vreunui monument istoric, astfel cum este acesta definit în 

Legea nr. 422/2001. 

 

7.11. Terenul nu este situat într-o arie specială de conservare (ASC) sau într-o arie de protecție 

specială (APS), desemnate ca atare în baza Legislației privind Natura 2000. 

 

7.12. Toate taxele și impozitele ce se plătesc pentru sau în legătură cu Terenul sunt achitate la 

zi, potrivit certificatului de atestare fiscală nr. ................ din data de ..................., emis de 

Municipiul Oradea, Serviciul Impozite şi Taxe Locale și vor continua să fie achitate la 

scadență pentru întreaga durată a prezentului Contract. 

 

7.13. Terenul nu face obiectul vreunei suprapuneri cadastrale cu privire la amplasamentul și 

poziționarea față de suprafețele de teren învecinate, nu face obiectul vreunei proceduri în 

curs de expropriere. 

 

7.14. Proprietarul și-a exercitat în mod neîntrerupt și liniștit dreptul de proprietate asupra 

Terenului, acesta rămânând în mod continuu în stăpânirea acestuia în mod legal, de la data 

dobândirii și până la data încheierii prezentului Contract și garantează posesia liniștită, utilă 

și neîntreruptă asupra întregului Terenului. 

 

7.15. Regimul urbanistic al Terenului este guvernat de Planul de Urbanism General aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Oradea 501/2016, cu modificările ulterioare, care a fost 

aprobat și modificat în mod valabil în conformitate cu Legile aplicabile. 

 

7.16. Terenul are acces la drumurile publice şi nu este necesară constituirea unor servituţi de 

trecere în favoarea acestuia. 

 

7.17. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător şi valabil de către Proprietar şi 

constituie obligația legală, valabilă şi angajantă a acestuia, care poate fi pusă în executare 

împotriva acestuia, în conformitate cu termenii şi condițiile din prezentul Contract. 

 

7.18. Proprietarul are capacitate, putere şi autoritate depline, din punct de vedere juridic, tehnic 

și economic şi a efectuat toate demersurile necesare, de natură administrativă, societară sau 

de altă natură, pentru a încheia, preda şi executa în mod corespunzător prezentul Contract 

şi fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură cu sau în temeiul acestuia. 
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7.19. Încheierea, predarea şi executarea prezentului Contract nu încalcă și nu contravin şi nu vor 

încălca și nu vor contraveni niciunei prevederi ale Legii sau ale oricărui alt act sau 

document la care Proprietarul este parte sau de care acestea sunt legate. 

 

7.20. Orice informații și documente care au fost furnizate Superficiarului înainte de semnarea 

Contractului de superficie sunt reale, exacte și complete. 

 

8.      Declarații și garanții ale Superficiarului 

 

8.1. Superficiarul este o societate legal organizată, funcţionând în mod valabil potrivit Legii 

române şi are capacitatea juridică necesară pentru a folosi și exploata Terenul şi pentru a 

edifica Construcțiile în vederea derulării activităţii sale. 

 

8.2. Superficiarul are capacitatea juridică, economică şi tehnică, și a îndeplinit toate 

demersurile necesare, de natură societară sau de orice altă natură, pentru a încheia şi 

executa întocmai acest Contract şi fiecare document care urmează a fi încheiat în legătură 

cu sau în temeiul acestuia. 

 

8.3. Superficiarul declară și garantează că nu este în insolvenţă şi nu face obiectul procedurilor 

de dizolvare, lichidare, administrare judiciară sau faliment ori al unei hotărâri sau cereri de 

dizolvare, lichidare, faliment sau administrare judiciară, şi nicio procedură de acest fel nu 

este în curs de desfăşurare sau nu se cunoaşte că se intenţionează a fi desfăşurată împotriva 

societăţii. 

 

8.4. Nu există niciun act administrativ, nicio hotărâre judecătorească şi niciun contract sau orice 

alt tip de act juridic implicând Superficiarul şi care are ca efect interzicerea sau 

împiedicarea desfășurării activității Superficiarului, inclusiv interzicerea sau împiedicarea 

executării obligaţiilor contractuale asumate faţă de Proprietar prin prezentul Contract. 

8.5. Informaţiile/documentele prezentate şi asumate în cadrul procedurii de licitație derulate în 

legătură cu realizarea obiectivului de investiții terminal cargo şi în documentele de 

identificare sunt complete şi reale. 

 

8.6. Activităţile pe care le va desfăşura pe Teren respectă integral cerinţele legale referitoare la 

protecţia mediului şi nu vor crea nicio contaminare a mediului care să depăşească limitele 

impuse de Legile aplicabile.  

 

8.7. Prezentul Contract a fost încheiat în mod corespunzător şi valabil de către Superficiar şi 

constituie obligaţia legală, valabilă şi angajantă, care poate fi pusă în executare împotriva 

acesteia, în conformitate cu termenii şi condiţiile din prezentul Contract. 

 

9. Răspundere contractuală  

 

9.1. Părţile înţeleg să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract cu bună 

credinţă şi diligenţa cerută unui bun proprietar sau, după caz, a unui profesionist diligent 

care acţionează în mod obişnuit în domeniul de activitate al părţilor. 
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9.2. Pentru încălcarea prezentului Contract, declaraţii eronate, neexecutarea, executarea 

necorespunzătoare, cu întârzieri şi/sau parţială a obligaţiilor contractuale asumate, partea 

în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri în conformitate cu dispozițiile Legilor 

aplicabile. 

 

10. Forţa majoră 

 

10.1. În sensul acestui Contract, pot constitui cazuri de forţă majoră: cutremure, inundaţii, 

incendii, războaie, revolte, greve, embargouri şi alte astfel de împrejurări care pot fi 

asimilate acestora, precum şi orice împrejurare rezonabil imprevizibilă și în mod rezonabil 

insurmontabilă şi exterioară activităţii părţilor şi a agenţilor lor autorizaţi, și care pune 

partea care invocă cazul de forţa majoră în imposibilitatea obiectivă de a-şi executa 

sarcinile ce-i revin.  

 

10.2. Forţa majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere.  

 

10.3. Partea afectată de cazul de forţă majoră are obligaţia de a informa în scris cealaltă parte în 

legătură cu noile împrejurări în cel mult 15 zile de la apariţia acestora, oferind dovezi în 

acest sens. 

 

10.4. Niciuna din părţi nu va fi ţinută responsabilă pentru neexecutarea sau executarea cu 

întârziere a obligațiilor din prezentul Contract în cazul în care neexecutarea sau executarea 

cu întârziere se datorează unor cauze care nu au putut fi controlate în mod rezonabil de 

aceasta. 

 

11. Încetarea Contractului 

 

11.1. Proprietarul va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere 

şi fără intervenția instanței, precum şi fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla 

notificare adresată de Proprietar Superficiarului în baza art. 1552 alin. 1 Cod Civil , în 

situația în care aceasta din urmă nu plătește Redevența în termen de șase (6) luni de la data 

scadenței facturii corespunzătoare emisă de Proprietar și nu remediază respectiva 

încălcare în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificării din partea 

Proprietarului în acest sens. Pentru evitarea oricărei dificultăți de interpretare, în sensul 

prezentului Articol 11.2., vor fi considerate încălcări ale Contractului și situațiile în 

care:  

 

11.2.1. Se dovedește că oricare dintre declarațiile sau garanțiile oferite de Superficiar la 

Articolul 9 de mai sus a fost falsă la data semnării prezentului ori devine astfel 

ulterior și Superficiarul nu ia măsurile necesare în vederea remedierii situației; 

 

11.2.2. Superficiarul încalcă oricare din obligațiile prevăzute în sarcina sa de prezentul 

Contract și nu remediază respectiva încălcare în termen de 30 de zile de la primirea 

notificării din partea Proprietarului în acest sens sau în termenul mai lung sau mai 

scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data 

notificării pentru efectuarea remedierilor. 
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11.2. Superficiarul va avea dreptul să rezoluționeze prezentul Contract, fără punere în întârziere 

şi fără intervenția instanței, precum şi fără îndeplinirea vreunei alte formalități, prin simpla 

notificare adresată Proprietarului în baza art. 1552 alin. 1 Cod Civil în cazul în care acesta 

din urmă încalcă oricare din obligațiile esențiale prevăzute în sarcina sa de prezentul 

Contract și nu remediază respectiva încălcare în termen de 30 (treizeci) de zile de la 

primirea notificării din partea Superficiarului în acest sens sau în termenul mai lung sau 

mai scurt ce este necesar în mod rezonabil și în circumstanțele obiective de la data 

notificării pentru efectuarea remedierilor. Pentru evitarea oricărei dificultăți de 

interpretare, în sensul prezentului Articol 12.2., va fi considerată o încălcare a Contractului 

și situația în care se dovedește că oricare dintre declarațiile sau garanțiile oferite de 

Proprietar la Articolul 8 a fost falsă la data semnării prezentului Contract și Proprietarul nu 

ia măsurile necesare în vederea remedierii situației. 

 

11.3. În situația în care Superficiarul va cumpăra parte/părți din Terenul obiect al prezentului 

contract, conform celor stipulate la art. 4.1., între Proprietar și Superficiar se va încheia un 

Act adițional la prezentul Contract, prin care clauzele contractului vor fi adaptate la noua 

situație juridică.  

 

11.4. Contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenția instanței, în 

oricare din următoarele situații: 

 

11.4.1. Superficiarul își încetează definitiv activitatea pe Teren, refuzând astfel să demareze 

edificarea Construcțiilor în termen de .......... de la data autentificării prezentului Contract 

şi dreptul de proprietate asupra Terenului nu i-a fost transferat până la această dată; 

11.4.2. Superficiarul dobândește titlul de proprietate asupra Terenului; 

11.4.3. Proprietarul dobândește titlul de proprietate asupra Construcțiilor în urma 

exercitării dreptului de preempțiune; 

11.4.4. la data când Contractul expiră, fără ca aceasta să fi fost prelungită cu acordul 

părților, prin act adițional. 

 

11.5. În cazul în care Proprietarul intenționează să îşi exercite dreptul de a cumpăra 

Construcțiile conform art. 6.8., se vor aplica prevederile acestuia în mod corespunzător. 
 

11.6. În cazul în care prezentul Contract încetează ca urmare a ajungerii la termen, Superficiarul, 

poate dobândi dreptul de proprietate asupra Terenului, conform înțelegerii dintre părți, la 

valoarea de circulație a acestuia de la data încetării dacă nu ar fi existat Construcțiile, 

determinată pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, agreat 

de ambele părți. 

 

11.7. În cazul în care prezentul Contract încetează din culpa exclusivă a Superficiarului, 

Proprietarul va dobândi dreptul de proprietate asupra Construcțiilor prin accesiune, în 

baza art. 577 și art. 699 (1) Cod Civil, cu obligația de a plăti Superficiarului valoarea de 

circulație a acestora de la data încetării, pe baza unui raport de evaluare întocmit de un 

evaluator independent, agreat de ambele părți, din care va fi îndreptățit să rețină 

despăgubiri în valoare de ................ Euro. 
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11.8. În cazul în care prezentul Contract urmează să înceteze din orice alte motive decât 

ajungerea la termen sau culpa exclusivă a Superficiarului, aceasta din urmă va avea 

dreptul de a solicita Proprietarului să-i vândă Terenul, la valoarea de circulație a acestuia 

de la data încetării dacă nu ar fi existat Construcțiile, determinată pe baza unui raport de 

evaluare întocmit de un evaluator independent, agreat de ambele părți, diminuată cu 

despăgubiri în valoare de ............... Euro pentru cazul în care încetarea se produce din 

culpa exclusivă a Proprietarului. În cazul în care Superficiarul intenționează să îşi 

exercite dreptul de a cumpăra Terenul, acesta va transmite Proprietarului o notificare 

scrisă despre intenția sa de a cumpăra Terenul. În urma acestei notificări, Părțile vor 

proceda la încheierea unui contract de vânzare cu privire la Teren în termen de 30 (treizeci) 

de zile, sub sancțiunea achitării unor despăgubiri pentru întârziere de ......... Euro pe zi 

până la îndeplinirea obligației.  

 

11.9. În situația în care Superficiarul, deși a finalizat integral Investiția, nu a uzitat de dreptul 

prevăzut la Articolul 4.2., Proprietarul va avea dreptul de a face o ofertă de cumpărare a 

Construcțiilor, sub condiția ca Proprietarul să notifice în scris Superficiarul în acest sens, 

cu 2 (doi) ani înainte de expirarea Duratei prezentului Contract. Notificarea va include, de 

asemenea, preţul de achiziţie oferit, care va fi calculat la valoarea de piaţă a Construcțiilor 

la data depunerii ofertei, pe baza unui raport de evaluare, anexat notificării respective și 

întocmit de un evaluator independent, agreat de ambele părți.  

 

11.10. În situația prevăzută la Articolul 11.9. de mai sus, în termen de 12 (douăsprezece) luni de 

la primirea notificării prevăzute la Articolul 11.9.. de mai sus, Superficiarul va aduce la 

cunoştinţa Proprietarului dacă: 

 

11.10.1. doreşte să prelungească Durata, dacă este cazul, conform detaliilor prevăzute mai 

sus în Contract; 

 

11.10.2. doreşte să cumpere Terenul, dacă este cazul; în acest caz, părţile vor acţiona în mod 

obligatoriu conform prevederilor Articolului 4.2., iar oferta de cumpărare a Proprietarului 

va rămâne fără obiect; 

 

11.10.3. decide să vândă Construcțiile unui terţ care îndeplinește condițiile prevăzute de lege 

pentru cumpărarea Terenului care a oferit un preţ mai mare decât preţul menţionat în 

notificarea comunicată de către Proprietar;  

 

11.10.4. este de acord cu vânzarea Construcțiilor către Proprietar. 

 

11.11. În cazul în care Superficiarul notifică Județul Bihor în sensul că acceptă să vândă 

Construcțiile acestuia/acesteia, părțile vor întreprinde toate măsurile necesare pentru 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare corespunzător în timp util, părțile convenind 

că transmiterea proprietății se va realiza în schimbul preţului oferit de Proprietar. 

 

11.12. În cazul încetării în orice mod a prezentului Contract, acesta va fi radiat din Cartea 

Funciară. 
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11.13. În toate cazurile, în situația încetării prezentului Contract cu consecința pierderii de către 

Superficiar a dreptului de a folosi Terenul și în măsura în care este posibil conform Legilor 

aplicabile, va fi acordat Superficiarului un termen de 120 (unasutădouăzeci) zile 

lucrătoare de la data încetării Contractului pentru a elibera Terenul, termen în care 

Superficiarul va putea continua să folosească Terenul în schimbul Redevenței.  

 

 

12. Soluționarea disputelor 

 

12.1. Acest Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitatea cu legea română.  

12.2. Orice dispută între părţile prezentului Contract se va soluţiona de către părţi în mod 

amiabil, iniţial prin discuţii directe. 

12.3. Orice dispută (dacă nu este rezolvată amiabil) decurgând din sau în legătură cu prezentul 

Contract, va fi soluționată de instanțele competente. 

 

13. Comunicări 

 

13.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

 

13.2. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare, fax sau e-mail cu condiţia solicitării 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

13.3. Toate comunicările între părți vor fi trimise la adresele specificate în preambulul 

prezentului Contract. 

 

14. Prevederi finale 

 

14.1. Părțile se obligă prin prezentul Contract să respecte toate Legile în executarea Contractului. 

 

14.2. În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, 

clauzele rămase valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care 

clauza sau partea declarată nulă sau anulată este o condiţie esenţială pentru prezentul 

Contract. Părțile vor agrea cu bună credință asupra unor termeni și condițiilor valabile cât 

mai apropiate din punct de vedere economic cu cele nule sau anulabile, pe care le vor 

înlocui, iar în caz contrar (atunci când este vorba de elemente esențiale) oricare dintre părți 

va putea decide să înceteze prezentul Contract și să aplice prevederile Articolului 11. 

 

14.3. Părţile convin că toate informațiile referitoare la termenele şi clauzele acestui Contract, 

precum și toate informațiile pe care o parte le primește de la cealaltă parte, pe parcursul 

executării acestui Contract, sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu 

divulge terţilor, anterior și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării prezentului 

Contract, nicio asemenea informaţie fără acordul prealabil expres al celeilalte părţi. 

Informația care trebuie făcută publică sau furnizată oricărei autorități competente conform 

Legii este exclusă în mod expres de la aplicarea prezentului Articol 14.3. 
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14.4. Părțile vor lua, cu bună-credință și în deplină conformitate cu Legile aplicabile, orice 

măsuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a clauzelor prezentului Contract. 

 

14.5. Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de către 

Superficiar, în sarcina căreia se află şi cheltuielile de întabulare.  

 

14.6. Subscrisa, constituitoarea Județul Bihor, ne declarăm în mod expres de acord cu 

întabularea dreptului de superficie al superficiarei Societatea .............................. Subscrisa, 

superficiara Societatea ............................., ne declarăm în mod expres de acord cu 

înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de preempțiune în beneficiul Județului Bihor, 

conform prezentului Contract. 

 

14.7. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al tuturor părţilor, prin act 

adiţional. 

 

14.8. Se evaluează imobilul, exclusiv în vederea taxării, la suma de 5.671.068 Lei. 

 

14.9. Subscrisele părţi cerem notarului public să efectueze demersurile pentru înscrierea în cartea 

funciară a drepturilor stabilite prin prezentul act. 

 

14.10. Fiecare Parte confirmă că a negociat fiecare dintre clauzele acestui Contract cu cealaltă 

Parte (în înțelesul prezentei clauze, „negociere” înseamnă cumulativ (i) acordul final al 

Părților cu privire la o anumită prevedere, urmată de schimbul între Părți a diferitelor 

comentarii sau modificări propuse cu privire la prevederea respectivă, precum şi (ii) 

acceptarea fără rezerve de către una dintre Părți a clauzei(lor) propuse de către cealaltă 

Parte. Prezentul Contract nu conține clauze standard în înțelesul articolului 1202 din Codul 

Civil. 

 

14.11. Fiecare dintre Părți înțelege şi îşi asumă pe deplin riscul modificării circumstanțelor 

preconizate la momentul încheierii prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la 

aspectele privind condițiile pieței imobiliare, costul îndeplinirii obligațiilor din prezentul 

Contract, evoluția pieței financiare sau schimbarea politicii corporatiste a Părții, 

prevederile articolului 1271 (2) din Codul Civil nefiind aplicabile prezentului Contract.  

 

14.12. La semnarea prezentului Contract, Părțile am luat cunoștință de faptul că notarul public 

este operator de date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). Având cunoștință de prevederile legale cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal, cuprinse în regulamentul sus-menționat, subsemnatele părți declarăm că suntem 

de acord cu prelucrarea datelor noastre cu caracter personal cuprinse în prezentul act în 

vederea întocmirii acestuia, precum și cu furnizarea informațiilor referitoare la aceste date 

și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege, la solicitarea acestora. 

 

Următoarele Anexe menţionate în prezentul Contract fac parte integrantă din Contract și se 

semnează în acelaşi număr de exemplare ca şi Contractul: 
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Anexa 1 – Caietul de sarcini privind atribuirea dreptului de superficie asupra imobilului – teren 

situat în Municipiul Oradea, str. Umbrei, nr. 4, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 179263 – Oradea,                       

nr. cadastral 179263, în suprafață de 143.889 mp, în scopul realizării obiectivului de investiții 

TERMINAL CARGO la Regia Autonomă ”Aeroportul” Oradea; 

Anexa 2 - Angajamentele de Investiții asumate de Superficiar a procedurii de atribuire; 

Anexa 3 – Forma Procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului. 

 

Prezentul Contract a fost încheiat în limba română.  

 

 

PROPRIETAR,                                                                                            SUPERFICIAR, 

 

JUDEȚUL BIHOR                                                                        ________________________ 

 

Prin PREȘEDINTE,                    Prin Administrator, 

 

Ilie Gavril BOLOJAN                                                               ______________________________ 

 

 

 

Vizat juridic, 

Mihaela Simona ROȘAN 

Consilier juridic 
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