
 ANUNȚ LICITAȚIE  

 

              Județul Timiș, prin Consiliul Judeţean Timiş, CUI 4358029, cu sediul în 
Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr. 17, telefon: 0256-406300, fax: 0256-
406306, e-mail: cjt@cjtimis.ro, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș 
nr. 145/30.06.2021, anunță organizarea licitației pentru concesionarea a 2 parcele 
dotate cu infrastructură industrială, din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, Calea 
Torontalului, km 6, cu destinația: construcție hale/clădiri industriale pentru activități 
productive, alte activități nepoluante și servicii, parcele identificate după cum urmează: 
- Parcela A4       - în suprafață de 1437 mp; 
- Parcela C2/A      - în suprafață de 3931 mp. 

 
          Sedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea  parcelelor din 
PITT, se va desfăşura în data de 29.07.2021, ora 9, la sediul Consiliului Judeţean 
Timiş, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, sala 9, parter. 
         Prețul de pornire al licitației este de 4 Euro/mp/an +TVA. 
          Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 05.07.2021 – 26.07.2021 inclusiv, 
între orele 900–1400, la Registratura Consiliului Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei din 
1989, nr. 17. 

         Ofertanţii vor depune la Registratura Consiliului Judeţean Timiş, cererea de 
înscriere la licitaţie, însoţită de plicul cu documentele  prevăzute la cap. III din 
Documentația de atribuire a contractelor de concesiune, care poate fi achiziționată de la 
Consiliul Judeţean Timiş, camera 224 între orele 9-16 de luni până joi, iar vineri între 
orele 9-14.  

          Data limită pentru solicitare clarificări: 20.07.2021. 

          Taxa de participare, prețul documentației și garanția de participare la licitație sunt 
prevăzute  la cap. II. h) din Documentația de atribuire a contractelor de concesiune. 

          În cazul în care până la data şi ora anunţată nu sunt depuse cel puţin 2 oferte 
valabile, licitația va fi anulată iar procedura va fi reluată. 

           Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor este secția contencios 
administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Timișoara, e-mail: tr-
timis-reg@just.ro, telefon 0040-256498054, fax  0040-256221990. 

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 02.07.2021. 

Pentru informații suplimentare, ofertanții pot accesa site-ul www.cjtimis.ro, sau se 
pot adresa Serviciului de gestionarea patrimoniului, cam. 224-etaj II,  Nicoleta Tisu, tel. 
0256-406458, e-mail: nicoleta.tisu@cjtimis.ro. 
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