
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 101 din 30 septembrie2010 

 
Privind   concesionarea  terenului in suprafata de 164.400   mp.  inscris in CF nr 401269 Peciu Nou nr. 

cadastral A 1207/1     pentru  edificarea unor construcţii în vederea derulării activităţilor de neutralizare 
a deşeurilor 

  
 
  
     Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timis 
     Avand in vedere referatul nr.7044 din 24.09.2010  întocmit de doamna Boghian Diana  ,prin care 
solicita să se adopte o Hotărâre  privind aprobarea  caietului de sarcini în vederea  organizării licitaţiei publice 
pentru  concesionarea terenului in suprafata de164.400   mp  inscris in CF nr 401269 Peciu Nou nr. cadastral 
A 1207/1. 
     Avand in vedere Studiul de Oportunitate , nr. 6913/21.09.2010 intocmit de catre d-na Boghian Diana         
care a stat la baza elaborari Caietului de Sarcini. 
    Avand in vedere avizul favorabil al Comisiilor  de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Peciu Nou  , 
      In baza prevederilor art. 1 , alin (1) si  (2), art. 9 , alin ( 1) si art. 10 , alin (1)  din OUG nr.54/2006 , 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica  , aprobata prin Legea nr.22/2007 , 
coraborat cu prevederile art . 4 si 5 , alin  (2) din Legea nr.213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare 
      In conformitate cu prevederile art.36 , alin. 1, alin 2 , lit ( c)   si alin  5 , lit .( b), art. 45 alin. 3 din Legea. 
215/2001 Legea privind Administratia Publica Locala, modificata si completata. 
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

     Art.1  Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea  concesionarii terenului in suprafata de 
164.400   mp  inscris in CF nr 401269 Peciu Nou nr. cadastral A 1207/1 , pentru edificarea unor construcţii 
economicie care au ca  activitate neutralizarea deseurilor .  
     Art. 2  Se  aproba    caietul   de sarcini  , conform anexei care  face parte integranta din prezenta 
Hotarare .  

Art. 3 – Prezenta hotarare, se comunica: 
 -    Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

- Consiliului Judetean Timis; 
- Mass-media locala şi cetăţenilor  prin afisaj. 
- Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
ŢÎNŢAŞ GHEORGHE 

 
 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” ş i0 ,  voturi împotrivă/abţineri din totalul de 13. 



 
 
 
ROMÂNIA        
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL PECIU NOU 
Nr.6913 din 21.09.2010 

                                         Aprobat, 
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1. OBIECTUL UNEI POSIBILE CONCESIUNI 

Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate il constituie fundamentarea unei posibile hotarari de 
concesionare a unei parcele de teren aflata in proprietatea private a comunei Peciu Nou, in scopul realizarii unui 
obiectiv cu destinatia: neutralizare deseuri, obiectibul fiind cu caracter public si de interes privat. 

Alte aspecte de care s-a tinut cont in aceasta initiative: 
- posibilitatea dezvoltarii economice a zonei respective; 
- zona propusa si terenul aferent sunt inca neexploatate din punct de vedere economic; 
- atragerea de investitori si implicit de venituri la bugetul local; 
- problemele grave cu care se confrunta primaria la momentul de fata atat cu depozitarea cantitatilor de 

deseuri rezultate din colectionare cu masina proprie aflata in serviciul de salubrizare ,cat si cu 
imposibilitatea sustinerii financiare pentru transportul acestuia la Buzias; 

    
2. DESCRIEREA OBIECTULUI CONCESIUNII. 
 
 
Terenul ce face obiectul prezentului studiu, este în proprietatea privată a comunei Peciu Nou ,  în 

administrarea operativă a Consiliului Local Peciu Nou. 



         Terenul total, în suprafaţă de  164.400 mp este amplasat in extravilanul   localitatii Peciu Nou. 
          Terenul este liber de sarcini, condiţii în care putem propune spre concesionare conform prezentului 
studiu, suprafata de  164.400 mp. 
Forma de concesionare se va realiza în conformitate cu prevederile OUG  nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 
 

3. MOTIVAŢIA CONCESIONĂRII 
 
3.1. Motive de ordin economic-financiar. 
 

Concesionarea terenului disponibil, în condiţiile legii, determină o sursa de venituri proprii pentru 
bugetul Consiliului Local Peciu Nou, jud. Timiş, prin stabilirea unei redevenţe legale şi adjudecată prin licitaţie 
publică .Totodata, viitorul concesionar va genera venituri primariei prin plata impozitelor si taxelor locale 
respective, iar prin derularea activitatilor de neutralizare a deseurilor contribuie efectiv la scaderea costurilor cu 
transportul acestora la Buzias; 
 
3.2. Motive de ordin social. 
          

Un  aspect social avut  în vedere, este crearea unor noi locuri de munca, atat pe perioada executarii 
lucrarilor de constructii cat si locuri de munca permanente dupa finalizarea constructiei. 

 
4. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 
 
Pot participa la licitatie toate persoanele fizice si juridice interesate, romane sau straine care se 

incadreaza in conditiile impuse prin Documentatia de licitatie, aprobata de Consiliul local. 
Contractul de Concesiune va fi acordat prin licitatie publica deschisă, organizată de Primaria Comunei 

Peciu Nou, Jud. Timiş. Recomandăm în această situaţie, aplicarea procedurii şi metodologiei de concesionare a 
terenurilor din OUG  nr.54/2006. 

 
5. DURATA CONCESIUNII 
 
Durata propusă pentru acordarea concesiunii este de 49 ani, durată stabilită conform legislaţiei in 

vigoare. 
 

6. REDEVENŢA 
 

Valoarea finală a redeventei, va fi stabilita in urma licitatiei publice ce urmează să fie organizată de 
Primaria Peciu Nou, conform legislatiei in vigoare, mai precis potrivit OUG nr 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – adaptată în mod corespunzător şi pentru bunurile din 
proprietatea privată a judeţului şi a Normelor metodologice de aplicare. 
 

7. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 
 
În acest moment, Compartimentul Buget-Venituri şi Compartimentul  Administrarea Patrimoniului şi 

Achiziţii Publice, sunt în măsură să expună un calcul preliminar al redevenţei minime cu care să se pornească în 
licitaţia publică pentru atribuirea contractului de concesiune.  

Considerăm necesară în această etapă, avizarea favorabilă a studiului de oportunitate de către comisia de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Peciu Nou , pentru a putea promova un  proiect de hotărâre privind 
aprobarea concesionării propriuzise a acestui teren, având la bază caietul de sarcini respectiv, pentru organizarea 
procedurii de licitaţie publică. 
 
 
 



CALCUL INFORMATIV PRIVIND NIVELUL REDEVENŢEI de pornire la licitaţia publică : 
Potrivit  hotărârii nr.247/17.12.2009 a Consiliului Local Peciu Nou - privind aprobarea tarifelor pentru 

unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2010- Anexa nr. 2 ,adică - Tarife minime de concesiune a 
terenurilor din proprietatea publică/privată a comunei Peciu Nou  pentru constructii destinate activitatilor 
economice , calculul informative privind nivelul redevenţei de pornire la licitatie este : 
Supr. teren 164.400 mp. x 2 lei/mp./an = 328.800lei/an + 
Terenul fiind amplasat in apropiere de utilitati,respectiv acces la drum, 
se majoreaza tariful cu 2% ………………………….6.576lei/an 
TOTAL REDEVENTĂ……………………………..335.376 lei/an  
TVA …………………………………………………..80.490,24 lei/an 
 
REDEVENŢĂ TOTAL GENERAL : 415.866,24 LEI / AN 
 

Redeventa care se adjudecă în urma licitaţiei publice se prevede în contractul de concesionare, iar 
modalitatea de plată v-a fi stabilită de concedent în contractul de concesiune. 

 
8.CONDIŢII DE MEDIU 
Constructiile ce vor fi realizate pe terenul concesionat vor respecta legislatia in vigoare privind protectia 

mediului si vor trebui autorizate si avizate de autoritatiile competente. 
Concesionarul va respecta toate conditiile de mediu atat pentru faza de autorizare a viitoarelor 

constructii, cat si pe perioada de existenta a contractului de concesiune. 
 

9. INVESTIŢII ŞI MODERNIZĂRI 
 

Orice lucrare de amenajare si viabilizare a terenului, in scopul realizarii obiectivelor de 
constructii(investiţiei) pe acel teren, vor fi executate de concesionar cu finanţare proprie, fără a se crea sarcini pe 
seama Consiliului Local Peciu Nou , jud. Timiş.Amplasarea constructilor si functionarea ulterioara a 
obiectivului se va face cu aplicarea legislatiei in vigoare privind protectia factorilor de mediu.Nu se vor 
desfasura activitati in zona susceptibile a polua aerul, apa si solul. 

Durata maxima pentru realizarea investitiilor precizate este de 24 luni de la emiterea autorizatiei de 
constructie.  
 
 
 

INTOCMIT, 
BOGHIAN DIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ROMANIA        Anexa  la HCL nr._______/________2010 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PECIU NOU 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

privind concesionarea terenului în suprafaţă de 164.400 mp inscris in CF nr 401269, nr. cadastral 
 
 
DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pe baza legislaţiei în vigoare, având ca temei legal 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007. 
         Art.2. Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre al consiliului local al comunei 
Peciu Nou 
        Art.3. Concesionarea terenului inscris in CF nr 401269 , nr. cadastral, se aprobă pe baza  hotărâre al 
consiliului local al comunei Peciu Nou nr….. din ………….. si al studiului de oportunitate. 
 

1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii 
 

   Strategia de dezvoltare economico-socială locală furnizează comunei stabilitate şi extindere economică 
solidă. Dezvoltarea investiţiilor locale va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de 
noi locuri de muncă direct create, creşterea salariilor, creşterea veniturilor bugetului local, etc. 

   Obiectul concesiunii îl constituie terenul în suprafaţă de 164.400 mp 
inscris in CF nr. 401269, nr. Cadastral A1207/1,  situat în extravilanul localităţii Peciu Nou, jud. Timiş. 
              Terenul în cauză aparţine domeniului privat al comunei Peciu Nou jud.Timiş. 
1.1.Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat. 
 

Terenul în suprafaţă de 164.400 mp inscris in CF nr.401269 , nr. Cadastral A 1207/1,  este situat în 
extravilanul localităţii Peciu Nou.  

 
1.2.Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii 
 

Bunul ce face obiectul concesiunii este destinat pentru realizarea şi amenajarea unor constructii ce au ca 
si activitate neutralizarea deseurilor. 

 
1.3.Condiţii de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, 
urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul concesiunii. 
 

Prin concesionarea terenului, concedentul urmăreşte: 
 

• Securitatea serviciilor furnizate/prestate; 

• Continuitatea serviciilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

• Adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale, 

Desfăşurarea activităţii specifice pentru administrarea bunurilor concesionate trebuie să asigure: 



- satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi creşteraea calităţii 

vieţii, 

- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a 

spaţiilor construite, 

- aplicarea principiilor economiei de piaţă şi ale liberei concurenţe; 

- protejarea domeniului public şi punerea în valoare a acestuia; 

- protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

- protecţia sănătăţii şi igienei publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

2. Condiţii generale ale concesiunii 
 
  Condiţiile generale ale concesiunii sunt prezentate după cum urmează: 

 
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii. 
 

    În derularea concesiunii, bunul preluat de concesionar îl constituie terenul în suprafaţă de 164.400 mp 

inscris in CF nr. 401269 , nr. cadastral A1207/1 este situat în extravilanul localităţii Peciu Nou, in apropierea 

localitatii şi care la încetarea din  orice cauză a contractului de concesiune vor fi repartizate după cum urmează: 

• a)bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea 
contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii; 

• b)bunurile de preluare – bunurile care pot reveni concedentului la expirarea contractului de 

concesiune, în măsura în care aceasta îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul 

unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată conform procedurilor legale. Sunt bunuri de 

preluare bunurile care au aparţinut  concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata   

concesiunii. Acestea vor fi utilajele, uneltele obiectele necesare,   

         precum şi bunurile rezultate din investiţii sau modernizări efectuate de  

         concesionar pe cheltuiala sa, dar cu aprobarea concedentului. 

• c)bunuri proprii care la incetarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului. 

Sunt bunuri proprii bunurile care au  

         apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata 

         concesiunii cu excepţia celor prevăzute la lit.b). 

2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare. 
 
   Toate obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în 

vigoare pe parcursul derulării contractului de concesionare, atât în faza de amenajare  a obiectivului de investiţii 

cât şi în faza desfăşurării activităţilor propuse cad în sarcina concesionarului, motiv pentru care acesta va obţine 

pe cheltuiala sa avize, acorduri şi autorizaţii de funcţionare pe care are obligaţia să le respecte. 

      Nerespectarea acestora atrage după sine sancţionarea şi/sau aplicarea de către factorii interesaţi de amenzi 

contravenţionale. 



  

 
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă. 
 

Pe durata contractului de concesiune, concesionarul are obligativitatea 

exploatării în regim de continuitate şi permanenţă a terenului concesionat cât şi a bunurilor realizate prin grija 

acestuia. 

Nu se admite exploatarea în regim sezonier întrucât aceasta ar conduce implicit la neplata terenului 

concesionat. 

 
2.4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat 
 

După adjudecarea licitaţiei şi încheierea contractului de concesiune,concesionarul nu poate 

subconcesiona/închiria parţial sau total bunul concesionat, iar în acest sens se va prevede o clauză în contractul 

de concesiune. 

 
2.5. Durata concesiunii. 
 

Propunem ca durata concesiunii să se facă pe o perioadă de 49 ani în aşa fel încât investiţiile executate 

de concesionari să poată fi amortizate, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate 

din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor, potrivit art. 7, alin. (3), din OUG 54/2006, privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. 

Durata propusă de 49 ani respectă prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică, cât şi a Normelor Metodologice de aplicare a ordonanţei 

susmenţionate. 

Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită şi se obţin de către concesionar de 

la autorităţile competente în domeniu, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii iar acestea trebuie să fi respectate de concesionar în vederea obţinerii la punerea în funcţiune, a 

autorizaţiilor de funcţionare. 

 
2.6. Redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia. 
 

Potrivit  hotărârii nr.247/17.12.2009 a Consiliului Local Peciu Nou - privind aprobarea tarifelor pentru 
unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2010- Anexa nr. 2 ,adică - Tarife minime de concesiune a 
terenurilor din proprietatea publică/privată a comunei Peciu Nou  pentru constructii destinate activitatilor 
economice , calculul informative privind nivelul redevenţei de pornire la licitatie este : 
Supr. teren 164.400 mp. x 2 lei/mp./an = 328.800lei/an + 
Terenul fiind amplasat in apropiere de utilitati,respectiv acces la drum, 
se majoreaza tariful cu 2% ………………………….6.576lei/an 
TOTAL REDEVENTĂ……………………………..335.376 lei/an  
TVA …………………………………………………..80.490,24 lei/an 
 
REDEVENŢĂ TOTAL GENERAL : 415.866,24 LEI / AN 



 
 
Art.1 Redevenţa minimă anuală va fi de 2,52  lei/mp/an 
 
Art.2 Pentru neachitarea la termenul scadenţă a obligaţiilor de plată, se datorează majorări de întârziere 

de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare a scadenţei şi până la data realizării 

sumei datorate inclusiv, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 Nivelul majorării de întârziere va fi modificată în funcţie de reglementările legale. 

Art.4 Neplata redevenţei la termen autorizează pe proprietarul terenului la recuperarea creanţelor 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art.5 Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de 

concesiune, să depună cu titlu de garanţie, suma reprezentând 25 % din suma obligaţiei de plată datorată pentru 

primul an, într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială agreată pe seama contractantului în 

care scop se procedează astfel: 

Art.6 În cazul depăşirii cu 30 de zile a scadenţei de plată, redevenţa şi penalităţile aferente se încasează 

de către concedent din garanţia de plată a redevenţei prevăzută la art.7. 

Art.7 În situaţia încasării de către concedent a redevenţei şi a penalităţilor aferente din garanţia de plată 

a redevenţei, conform art.8, aceasta se va reconstitui de către concesionar în termen de 90 de zile de la 

notificarea primită de la concedent. 

Art.8 Redevenţa se face venit la bugetul Consiliului Local al comunei Peciu Nou 
 

2.7. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent. 
 

1.În vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la organizator garanţia de 

participare in suma de 8.317,32 lei şi taxa de participare de 1500 lei. 

2. Ofertantilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului 

câştigator. 

3. Garanţia de participare la licitaţie se pierde în următoarele cazuri: 

a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia. 

b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă în termenul de 20 de zile de la data la care 

concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea contractului de concesiune. 

4. În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul va depune cu 

titlu de garanţie, 25% din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an al concesiunii, din 

care vor fi prelevate penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, dacă este cazul, în 

baza contractului de concesiune. 

 



5. Garanţiile se pot depune la : 

- casieria organizatorului; 

2.8. Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii 
 

Pentru bunul care face obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun condiţii speciale, acesta nu se 

află în interiorul unei arii protejate, iar pentru terenul respectiv nu sunt condiţii impuse de acordurile şi 

convenţiile internaţionale la care România este parte. 

Pentru protecţia mediului şi protecţia muncii nu sunt necesare condiţii speciale, ci numai condiţii impuse 

de activitatea ce urmează să se desfăşoare în obiectivul de investiţii care se va realiza prin grija concesionarului. 

3. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele. 
Ofertele se redactează în limba română; 

Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, 

în ordinea primirii lor, în registrul  concedentului, precizându-se data şi ora depunerii. 

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi va conţine: 

  In cazul persoanelor juridice : 
•  fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, 

ştersături sau modificări; 

•  certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre 

stat, inclusive cele locale, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor; 

• certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

• � Certificat de inregistrare - emis de Oficiul Registrului Comertului – copie; 

•  Dovada achitarii documentatiei de atribuire; 

•  Dovada achitarii garantiei de participare; 

In cazul persoanelor fizice: 
• � Copie dupa actul de identitate; 

• � Certificat de cazier judiciar; 

• � Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre 

bugetul local, in original sau copie legalizata, valabila la data deschiderii ofertelor; 

• � Dovada achitarii documentatiei de atribuire; 

• � Dovada achitarii garantiei de participare; 

Pe plicul interior care conţine oferta propriu-zisă se înscriu numele sau 

denumirea ofertantului precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. 

 
 

4. Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. 
 



Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilaterală de către concedent, dupa o prealabila notificare a concesionarului; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin 

reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin 

reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 

e) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 

Imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul poate fi invocată în cazul când concesionarul are o situaţie 

financiară precară, în cazul falimentului sau al dizolvării societăţii concesionarului. 

La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, in 

deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat. 

5. Cumparea caietului de sarcini 

    Caietul de sarcini se poate procura  de la sediul Primariei Comunei Peciu Nou , jud.Timis  pentru suma de 

1000 lei achitata in numerar la caseria primariei. 

                                                                                                    Intocmit, 
                     Diana Boghian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


