
 
ANUNȚ DE LICITAȚIE 

privind concesionarea terenului  in  suprafata  de  68,36 ha  teren  arabil   intravilan, 

proprietatea comunei Lovrin,  domeniul  public. 

 

 

1. Informații generale privind concedentul: Comuna Lovrin, cod fiscal 4914116, str. Principala 

nr. 206, jud. Timis, tel. 0256-381002, fax. 0256-381207, email: office@primaria-lovrin.ro, cod 

poștal 307250; persoana de contact: Lupu Cristian Florin 

 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii:  

Obiectul concesiunii îl reprezintă terenurile intravilane - domeniul public al comunei Lovrin, 

înscrise in CF nr. 400896, nr. cadastral 400896,  CF nr. 400897 nr. cadastral 400897, CF nr. 400898 

nr. cadastral 400898, CF nr. 400899 nr. cadastral 400899, CF nr. 400905 nr. cadastral 400905, CF 

nr. 400906 nr. cadastral 400906, CF nr. 400727 nr. cadastral 400727 in suprafață totala de 68,36 ha 

in vederea construirii  unui  Parc fotovoltaic cu o capacitate de minim 25 MW.  

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr 20 din  

data de 14.04.2021. 

 

3. Informații privind documentația de atribuire:  

3.1 modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei 

Lovrin, județ Timis 

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 

obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiomentului Dezvoltare din cadrul 

Primăriei Comunei Lovrin, Lovrin nr. 206 judet Timis. 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 1000 lei, se poate achita cu numerar 

la caseria Primăriei comunei Lovrin. 
3.4 Data limită de solicitare clarificări: 10.05.2021, ora 15.00. 
 
4. Informații privind ofertele:  
4.1 data-limită de depunere a ofertelor: 18.05.2021, ora 15.00 
4.2 adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Lovrin, str. Principala nr. 206, jud. Timis 
4.3 numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
 
5. Data și locul la care se va desfășura ședință publică de deschidere a ofertelor:  
19.05.2021, ora 11,00, la sediul Primăriei comunei Lovrin, nr. 206, Timis  
 
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesiarea instanței:  
Tribunalul Timiș, localitatea Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, judeţul Timiş, email: tr-timis-
reg@just.ro, tel. 0256.498.054, în condițiile și termenele stabilite prin Legea 554/2004 a 
contenciosului administrativ. 
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
20.04.2021 

 

mailto:office@primaria-lovrin.ro
mailto:tr-timis-reg@just.ro
mailto:tr-timis-reg@just.ro

