
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTĂ 
 
 

1. CONCEDENTUL: Municipiul Timişoara, prin Primar, cu sediul în Bv. 
C.D.Loga nr.1, Timişoara, cod 300030, telefon 0256-408349, 0256-408434, fax 
0256-204177, cod fiscal RO 14756536, e-mail: daniela.chindris@primariatm.ro 

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL  CONCESIUNII: 
suprafaţă de teren de 20.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale şi 
de servicii de logistica în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, pe o perioadă de 
25 de ani cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult 
jumătate din durata sa iniţială, conform H.C.L. nr.383/01.08.2014.  

Procedura de atribuire este negocierea directă. 
3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: 

Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 
10 lei, la Compartimentul Licitaţii, camera 221, sediul Primăriei Timişoara, bv. 
C.D.Loga nr.1, începând cu data publicării anunţului până în data de 18.06.2015, 
zilnic între orele 13,00 – 16,00, vinerea între orele 13,00-14,00.Suma va fi plătită 
în numerar la casieria concedentului.  
 Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.06.2015. 
 4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: 

Ofertele în plic închis se depun la Primăria Timişoara, bv. C.D.Loga nr.1, 
camera 12 , ghişeul 10 sau 11 . 
 Data limită de depunere a ofertelor este data de 24.06.2015 ora 1000, la 
sediul Primăriei Timişoara din str. C.D.Loga nr.1, cam 12, ghişeul 10 sau 11. 
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
 Oferta trebuie depusă în 2 exemplare din care 1 original şi o copie. 
Ofertele se depun în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, 
care se înregistrează în ordinea primirii lor. 
 Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul  
b) declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături 

sau modificări; 
c) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform 

documentaţiei de atribuire; 
d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini; 

Pe plicul interior , care conţine oferta propriu zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, 
după caz; 
5. DATA ŞI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINŢA PUBLICĂ 
DE DESCHIDERE A OFERTELOR. 

 Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 
25.06.2015, ora 1100  la Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara din bv. C.D.Loga 
nr.1.Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare, în ziua fixată pentru 
deschiderea lor. 
 Ofertele rămân valabile de la data deschiderii lor până la data semnării de 
către ambele părţi a contractului de concesiune. 
 6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 



 Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului contestat. 
 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ 
a Tribunalului Timiş, P-ţa Ţepeş Vodă nr.2, Timişoara, tel.secretariat 
0256/498044, centrala 0256/498054, 494650, fax 0256/200040. Termenul 
pentru introducerea acţiunii este de 6 luni de la : 
 a.) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data 
comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; 
 b.) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu 
de un an de la data emiterii actului;  
 c.) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în 
cazul contractelor administrative. 
 Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea 
poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la 
data emiterii actului. 
 Împotriva hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale. 
 7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE 
 Data transmiterii anunţului de licitaţie către R.A. MONITORUL OFICIAL 
S.A., în vederea publicării este 11.06.2015 . 
 
 
 
 

PREŞEDINTE COMISIE, 
 

LAURA KOSZEGI 
 


