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ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

Anexa la Hot�rârea nr. 38/2010 
 

DOCUMENTA�IE DE ATRIBUIRE 
 

 
1. Informa�ii generale privind concedentul. 
Consiliul Local al Comunei R�duc�neni, 
 Jude�ul Ia�i – Cod fiscal 4540356,  
Tel./ fax.0232/292438 
e-mail: primariaraducaneni@yahoo.com 
Persoana contact: ing. Martina� Serafin 
 
2. Instruc�iuni privind organizarea �i desf��urarea procedurii de concesionare. 

Concesionarea are loc la ini�iativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însu�ite de acesta. 
Propunerea de concesionare trebuie s� fie fundamentat� din punct de vedere economic, financiar, social �i de 
mediu. 

Concedentul într-un termen de 30 de zile de la însu�irea propunerii de concesionare formulate de orice 
persoana interesat�, va proceda la întocmirea studiului de oportunitate. 
    Ini�iativa concesion�rii trebuie s� aib� la baz� efectuarea  studiului de oportunitate care se aprob� de c�tre 
Consiliul local al comunei R�duc�neni.  

Concesionarea se aprob�, pe baza studiului de oportunitate prin hot�rârea  Consiliului local al comunei 
R�duc�neni.  
 Atribuirea contractului de concesiune va avea la baz� respectarea urm�toarelor principii: 
    a) transparen�a - punerea la dispozi�ia tuturor celor interesa�i a informa�iilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; 
    b) tratamentul egal - aplicarea, într-o maniera nediscriminatorie, de c�tre autoritatea public�, a criteriilor 
de atribuire a contractului de concesiune; 
    c) propor�ionalitatea - presupune ca orice m�sura stabilit� de autoritatea publica trebuie s� fie necesar� �i 
corespunz�toare naturii contractului; 
    d) nediscriminarea - aplicarea de c�tre autoritatea publica a acelora�i reguli, indiferent de na�ionalitatea 
participan�ilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condi�iilor prev�zute în 
acordurile �i conven�iile la care România este parte; 
    e) libera concurenta - asigurarea de c�tre autoritatea publica a condi�iilor pentru ca orice participant la 
procedura de atribuire sa aib� dreptul de a deveni concesionar în condi�iile legii, ale conven�iilor �i 
acordurilor interna�ionale la care România este parte. 
 Atribuirea contractului de concesiune se va face prin aplicarea procedurii licita�iei. 
 Concedentul are obliga�ia s� publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian 
de circula�ie na�ional� �i într-unul de circula�ie local� anun�ul de licita�ie. 
 Procedura de licita�ie  se poate desf��ura numai dac� în urma public�rii anun�ului de licita�ie au fost 
depuse cel pu�in 3 oferte valabile. 
 În cazul în care în urma public�rii anun�ului de licita�ie nu au fost depuse cel pu�in 3 oferte valabile, 
concedentul va anula procedura �i va organiza o nou� licita�ie. 
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CAIET DE SARCINI 
privind concesionarea prin licita�ie public� deschis� a terenului în suprafa�� de 4000 m.p. situat în 

intravilanul comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i T= 62,  P= 1418 �i aflat în domeniul public al comunei 
R�duc�neni, pentru desf��urare activitate economic�. 

 
CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNI 
1.1. Terenul care urmeaz� a fi concesionat se afla situat in intravilanul comunei R�duc�neni,  jude�ul Ia�i. 
Terenul precizat in  anexa 1 este destinat realiz�rii de activit��i economice. 
1.2. Terenul care face obiectul concesiunii este proprietatea publica a comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i  si 
este situat in intravilanul comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i, T=62, P=1418 
Cap. II. MOTIVATIA CONCESIUNII 
2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar �i social care impun concesionarea unor bunuri - 
terenuri, sunt urm�toarele:  
- prevederile Ordonan�ei de Urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006,  cu modific�rile si complet�rile ulterioare si 
Normele metodologice din 14 februarie 2007; 
- prevederile art. 3 alin. 4 �i art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea public� �i regimul juridic al 
acesteia; 
- prevederile art.36 alin. 2 lit. c �i alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�, 
republicat�; 
-  administrarea eficient� a domeniului public al comunei R�duc�neni  pentru atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local.  
- administrarea eficienta a domeniului public al comunei R�duc�neni pentru atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local; 
- H.C.L.  nr. 77/16.08.1999  privind însu�irea si aprobarea inventarului bunurilor care alc�tuiesc domeniul 
public al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
- crearea unui climat care sa atrag� si investi�ii ce au un impact pozitiv asupra comunit��ii. 
Cap. III. DURATA CONCESIUNII 
3.1.Terenul în suprafa�� de  4000 m. p., situat în  intravilanul comunei  R�duc�neni, jude� Ia�i, se 
concesioneaz� pe o perioada de 49 ani. 
Cap. IV. ELEMENTE DE PRE� 
4.1. Pre�ul de pornire la licita�ie al concesiunii este de  0.59 lei/mp/an,  pre� stabilit în baza raportului de 
evaluare a terenului întocmit S.C. PROIMPACT S.R.L. Ia�i, societate specializat� în evalu�ri imobiliare, 
industriale �i consultan�� de specialitate,  în conformitate cu prevederile legale în materie. Pre�ul concesiunii 
va fi indexat anual în func�ie de rata infla�iei. 
4.2. Plata concesiunii se va stabili prin contractul ce va fi încheiat între p�r�i.  
4.3. Redeven�a anual� va fi indexat� func�ie de indecele de infla�ie comunicat de Comisia Na�ional� de 
Statistic�. 
4.4. Întarzierile la plata redeven�ei se vor sanc�iona cu penalit��i de 0,01 % /zi de întârziere la suma datorat�, 
urmând ca pentru întarzierile la plata, a redeven�ei anuale ce dep��e�te  6(sase) luni, s� se procedeze la 
retragerea concesiunii f�r� a fi necesar� interven�ia instan�elor judec�tore�ti (pact comisoriu expres). 
Cap. V. ÎNCETAREA CONCESIUNII 
5.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urm�toarele situa�ii: 
a. La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 
b. Pentru cazurile de interes public national sau local, prin denun�area unilateral� de c�tre concedent cu plata 
unei desp�gubiri juste �i prealabile în sarcina concedentului.  
Dac� p�r�ile nu se în�eleg asupra cuantumului desp�gubirii, urmeaz� s� se adreseze instan�elor judec�tore�ti. 
c. În termen de 1 an de la încheierea contractului de concesiune  se va solicita �i ob�ine autoriza�ia de 
construire pentru obiectivul ce va face obiectul prezentului contract, urmând ca în termenul stabilit prin 
autoriza�ia de construire lucr�rile de construc�ii �i amenaj�rile prevazute în autoriza�ia de construire  s� fie 
finalizate. 
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d. În cazul nerespect�rii obliga�iilor contractuale de c�tre concesionar, prin rezilierea unilateral� de catre 
concedent, cu plata unei desp�gubiri în sarcina concesionarului;  
e. În cazul nerespect�rii obliga�iilor contractuale de c�tre concedent, prin rezilierea unilateral� de c�tre 
concesionar, cu plata de despagubiri în sarcina concedentului;  
f. La dispari�ia, dintr-o cauz� de for�� major�, a bunului concesionat sau în cazul imposibilit��ii obiective a 
concesionarului de a-l exploata, prin renun�are, f�r� plata unei desp�gubiri; concesionarul are obliga�ia de a 
notifica de îndat� concedentul despre dispari�ia bunului, ori despre imposibilitatea de realizare a obiectivului, 
declarând renun�area la concesiune.  
g. În situa�ia în care interesul na�ional sau local impune r�scump�rarea concesiunii; aceasta se poate face 
numai prin hot�râre a Consiliului Local în baza unei documenta�ii tehnico-economice în care se va stabili 
pre�ul r�scump�r�rii; în aceast� situa�ie de încetare a concesiunii nu se percep daune.  
5.2. În cazul încet�rii concesiunii pentru una din cauzele prevazute la pct.  
5.1. Concesionarul are obliga�ia de a preda concedentului documenta�ia tehnic� referitoare la construc�ia care 
urma s� se realizeze (sau s-a realizat par�ial sau total) pe terenul concesionat.  
Cap. VI. ELEMENTE  DE  PRE� 
6.1. Pretul de pornire la licita�ie al concesiunii este de de 0.59 lei/mp/an,  pre� stabilit în baza raportului de 
evaluare a terenului întocmit de S.C. PROIMPACT S.R.L. 
S.C. PROIMPACT S.R.L. Ia�i, societate specializat� în evalu�ri imobiliare, industriale �i consultan�� de 
specialitate în conformitate cu prevederile legale în materie. Pre�ul concesiunii va fi indexat anual în func�ie 
de rata infla�iei.  
6.2. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 RON. 
6.3. Plata concesiunii se va stabili prin contractul ce va fi încheiat între p�r�i, în maxim 10 zile de la data 
licita�iei.  
6.4. Redeven�a anual� va fi indexat� func�ie de indicele de infla�ie comunicat de Comisia Na�ional� de 
Statistic� prin Buletinul Statistic de Pre�uri �i se va achita in doua transe: pana pe data de 31 a luni martie a 
fiecarui an, respectiv data de 30 a lunii septembrie a fiecarui an si se datoreaza din momentul incheierii 
prezentului contract de concesiune prin ordin de plata, numerar, etc. 
6.5. Întârzierile la plata redeven�ei se vor sanc�iona cu penalit��i de 0,01% /zi de întârziere la suma datorat�, 
iar in cazul nepltii a 2(dou�) transe  consecutive s� se procedeze la retragerea concesiunii f�r� a fi necesar� 
interven�ia instan�elor judec�tore�ti (pact comisoriu expres). 
Cap. VII. REGIMUL BUNURILOR 
7.1.Terenurile care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate �i exploatate de concesionar în 
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea r�mânând proprietatea concedentului �i 
urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/încetarea contractului de concesiune; acestea constituie 
bunuri de retur �i revin de drept concedentului, gratuit �i libere de orice sarcini; în aceast� categorie intr� �i 
bunurile ce au rezultat din investi�ii �i moderniz�ri efectuate de concesionar f�r� aprobarea concedentului. 
7.2.Asupra bunurilor rezultate din investi�ii sau moderniz�ri efectuate de concesionar, pe cheltuiala sa, dar 
cu aprobarea concedentului, acesta din urm� are drept de preem�iune la cump�rare, pre�ul pe care trebuie s�-l 
pl�teasca fiind egal cu valoarea contabil� actualizat� conform procedurilor legale; 
7.3.Bunurile proprii, care apar�in concesionarului ( cu excep�ia celor realizate din investi�ii �i moderniz�ri 
efectuate f�r� aprobarea concedentului ) ramân în proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele 
oricum dore�te. 
Cap.VIII. CONDI�II DE MEDIU 
8.1.Concesionarul poart� întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul 
protec�iei mediului. 
Cap. IX. CARACTERISTICILE INVESTI�IEI 
9.1. Concesionarul câ�tigator va desfasura, pe terenul concesionat, pe intreaga perioada de 49 ani  numai 
activitate comerciala . 
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9.2. Terenul concesionat in vederea desfasurarii  activitatii comerciale nu va suferi modificari care sa 
contravina cerintelor specifice de  amenajare a teritoriului ori celor privind legislatia in vigoare privind 
regimul drumurilor, protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice. 
9.3 Ob�inerea autoriza�iei de construire se va face în maxim 12 luni de la data încheierii contractului de 
concesiune �i  construc�ia se va realiza cu respectarea prevederilor autoriza�iei de construire :investi�ia  se va 
realiza în totalitate în  termen de 1 an de la obtinerea autoriza�iei de construire. 
9.4. Cheltuielile necesare pentru demararea si desfasurarea activitatii comerciale vor fi suportate de c�tre 
concesionar. 
9.5. Investi�ia va pastra elementele specifice destina�iei declarate �i se va încadra armonios în zon�. 
Concesionarul are obliga�ia de a între�ine corespunz�tor zona de acces. 
9.6. Amplasarea în teren �i caile de acces vor fi proiectate astfel încat s� se asigure circula�ia în zon�.  
8.7. Prin solu�iile adoptate se va asigura protec�ia cl�dirilor învecinate precum �i protec�ia mediului.  
CAP. X . OBLIGA�IILE P�R�ILOR 
10.1. Concedentul are urmatoarele obliga�ii: 
a.- S� predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.  
b.- Concedentul are obliga�ia de a nu tulbura pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din contractul 
de concesiune. 
c.- Concedentul este obligat s� notifice concesionarului apari�ia oric�rei împrejur�ri de natur� a afecta 
drepturile concesionarului în m�sura în care aceste situa�ii depind în tot sau în parte de voin�a sa. 
10.2. Concesionarul are urm�toarele obliga�ii: 
a.- s� asigure exploatarea eficace în regim de continuitate �i permanen�� a obiectului concesiunii pe 
cheltuiala sa �i s� desp�gubeasc� pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa; 
b.- s� pun� la dispozi�ia concedentului documentele �i informa�iile cerute de acesta privind obiectul 
concesiunii, modul de desf��urare a activitatii comerciale; 
c.- s� pl�teasc� redeven�a la valoarea, în termenul �i modul stabilite prin contractul de concesiune ; 
d.- s� realizeze lucr�rile de construc�ie corespunzatoare proiectului �i avizelor legale emise de organele 
competente ; 
e.- s� pl�teasc� pe toat� durata concesiunii impozitele �i taxele datorate statului �i Administra�iei Publice 
Locale ; 
f.- pe toat� perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte 
unei alte persoane, obiectul concesiunii. 
g.- concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce prive�te respectarea legisla�iei în vigoare cu privire 
la , P.S.I. , protec�ia mediului �i persoanelor. 
h.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat s� restituie în deplin� proprietate, liber 
de orice sarcin�, bunul concesionat. 
i.- în termen de 30 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obliga�ia de a înscrie 
concesiunea, pe cheltuiala sa , în documentele de publicitate imobiliar� ( carte funciar�). Planul de delimitare 
a bunului imobil (teren4000 mp ce va face obiectul unui contract de concesiune se va realiza la scara 1 :500)  
j.- garan�ia se va restitui dup� achitarea integral� a pre�ului concesiunii.  
k. concesionarul este obligat s� realizeze obiectivul – desfasurare activitate comerciala, în scopul c�ruia se 
face concesionarea terenului. 
l.- concesionarea terenului se face exclusiv numai în scopul  prev�zut la 9.2 , litera „m”, din prezentul 
capitol. 
m.- achitarea integral� a debitelor pe care le are fa�� de bugetul local. 
Cap.XI. R�SPUNDEREA P�R�ILOR 
11.1. În toate cazurile de încetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat s� predea 
concedentului documenta�iile tehnice referitoare la obiectivul realizat sau nerealizat par�ial. 
11.2. În cazul nerespect�rii de c�tre una dintre p�r�i a prevederilor contractului de concesiune, partea în culp� 
datoreaz� celeilalte p�r�i desp�gubiri corespunzatoare prevederilor contractului de concesiune sau 
corespunzator legisla�iei specifice în domeniu; desp�gubirile sunt cumulative �i nu exclusive. 
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11.3. Situa�iile de for�� major� exonereaz� de r�spundere partea care le invoc� �i dovede�te în condi�iile 
legii; apari�ia cazurilor de for�� major� trebuie comunicat� în termen de 5 zile de la apari�ie, comunicarea 
urmând a fi înso�it� de documentele care atest� cazul de for�� major�; în lipsa acestor documente 
constatatoare, partea care a invocat cazul de for�� major� nu va fi exonerat� de r�spundere; în cazurile de 
for�� major� invocate �i dovedite ca atare, p�r�ile vor conveni la decalarea obliga�iilor cu perioada afectat� de 
for�a major�. 
Cap. XII. SOLU�IONAREA LITIGIILOR 
12.1. Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derul�rii contractului de concesiune �i care nu se pot 
solu�iona pe cale amiabil� vor fi supuse spre solu�ionare instan�elor judec�tore�ti competente.  
Cap. XIII. DISPOZI�II FINALE 
13.1. Condi�iile exercit�rii dreptului de concesiune, drepturile �i obliga�iile p�r�ilor contractante, sunt 
convenite �i opozabile acestora numai pentru suprafe�ele de teren men�ionate mai sus. 
13.2. Alte drepturi �i îndatoriri ale p�r�ilor se stabilesc prin contractul de concesionare.                                                            
13.3. Dupa concesionare , realizarea investitiei  se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat �i 
a autoriza�iei de construire emis� de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 
republicat�, privind autorizarea execut�rii lucrarilor de constructii �i a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991,aprobate prin ordinul 1430/26.08.2005,  H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea H.G.R. nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc�ii, Legea nr. 
587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc�ii,  Legea nr. 
351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na�ional – Sec�iunea a IV a Re�eaua de 
localit��i, H.G.R. nr. 1072/2003 privind avizarea de c�tre Inspectoratul de Stat în Construc�ii a 
documenta�iilor tehnico-economice pentru obiectivele de investi�ii finan�ate din fonduri publice, H.G.R. nr. 
382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigen�ele minime de con�inut ale 
documenta�iilor de amenajare a teritoriului �i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale, H.G.R. nr. 
867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la re�elele electrice de interes 
public, O.M.L.P.T.L. nr. 1589/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de preg�tire �i 
desf��urare a aviz�rii lucr�rilor publice de interes na�ional �i a locuin�elor, H.G.R. nr. 650/2001 Pentru 
aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglement�rilor tehnice în construc�ii, Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului �i urbanismul, Legea nr. 184/2001 privind organizarea �i exercitarea profesiei 
de arhitect, O.M.L.P.A.T. nr. 38/N/2000 privind obliga�ia de marcare a construc�iilor cu pl�cu�e de 
identificare, O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglement�rilor tehnice „Ghid privind elaborarea 
�i aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – indicativ GM – 007 – 2000, Legea nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na�ional – Sec�iunea a III a – zone protejate , O.M.L.P.T.L. nr. 
542/2003 pentru aprobarea Metodologiei privind ini�ierea, programarea, achizi�ia, elaborarea, avizarea, 
aprobarea �i valorificarea reglement�rilor tehnice �i a rezultatelor activit��ilor specifice în construc�ii, 
amenajarea teritoriului, urbanism �i habitat. Solu�iile prezentate o data cu depunerea ob�iunilor, în cazul 
adjudec�rii licita�iei, nu reprezinta aprobarea acestora �i nu exonereaz� pe câ�tig�tor de ob�inerea avizelor �i 
acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de 
urbanism, autoriza�ia de constructie, s.a.m.d.).  
13.4. Ob�inerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea construc�iei privesc pe concesionar.  
12.5. Toate lucr�rile privind racordarea la re�elele tehnico-edilitare existente �i ob�inerea acordului de la 
de�in�torii acestora privesc pe concesionar. 
13.6. Concedentul are dreptul ca prin împuternici�ii s�i s� urm�reasc� mersul lucr�rilor de investi�ii, în 
vederea respect�rii normelor în vigoare �i a asigurarii calit��ii lucr�rilor.  
13.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei. 
13.8. Participarea la licita�ie a ofertan�ilor este condi�ionat� de achitarea caietului de sarcini, de achitarea  
integral� a debitelor pe care le au fa�� de bugetul local, achitarea documenta�iei de licita�ie  
13.9. Dac� din diferite motive licita�ia se amân�, se revoc� sau se anuleaz�, decizia de amânare, revocare sau 
anulare, nu poate fi atacat� de ofertan�i, daca ofertele nu au fost deschise. 
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13.10. In situa�ia prevazut� la 12. 9. ,ofertan�ilor li se va înapoia în termen de 3 zile garan�ia de participare la 
licita�ie �i contravaloarea documenta�iei de licita�ie pe baza unei cereri scrise �i înregistrate la Prim�ria 
comunei Raducaneni. 
Prin depunerea ofertei, toate condi�iile impuse prin caietul de sarcini se consider� însu�ite de ofertant. 
13.11. În vederea particip�rii la licita�ie ofertantul trebuie s� fac� dovada pl��ii  
Caietului de sarcini în sum� de 50 lei. 
13.12. Nu vor participa la licita�ie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 
au debite fa�� de Prim�ria comunei  Raducaneni;  
sunt în litigii cu Prim�ria comunei  Raducaneni;  
au fost adjudecatari ai unei licita�ii anterioare �i nu au încheiat contract cu Comuna Raducaneni. 
13.13. Valoarea caietului de sarcini se va achita la casieria Prim�riei comunei  Raducaneni.  
13.14. Încheierea contractului de concesiune se va face numai dup� ce persoana desemnat� câ�tig�toare va 
achita contravaloarea studiului de oportunitate. 
13.15. Procedura concesionarii prin licitatie publica deschisa 
Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care vor fi inregistrate, 
in ordinea primirii lor: 
Pe plicul exterior se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va 
trebui sa contina: 
    a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, 
stersaturi sau modificari; 
    b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, precum si garantia de participare la 
licitatia publica deschisa. 
Pe plicul interior se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al 
acestuia, dupa caz. Acest plic va contine oferta propriu-zisa. 
 Dac� din diferite motive, licita�ia se amân�, se revoc� sau se anuleaz�, decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacat� de ofertan�i. 
In acest caz, ofertan�ilor li se va înapoia în termen de zece zile garan�ia de participare la licita�ie �i 
contravaloarea documenta�iei de licita�ie pe baza unei cereri scrise �i înregistrate la Primaria Comunei 
R�duc�neni. 
Prin înscrierea la licita�ie toate condi�iile impuse prin caietele de sarcini se consider� însu�ite de ofertant. 
 
 
                                       Pre�edinte de �edin��,    
                                         

                                    Consilier   

 

                             DUMITRU MATEI                            

                                                                                                                           Contrasemneaz�  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin     

 
                                                 
                                                                                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                                                                        Inspector de specialitate 
                                                                                                                                                                Martina� Serafin 
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ANEXA NR. 1 

La documenta�ia de atribuire 

 
             T = 62; P = 1418; St = 4.000 m.p. 
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- suprafa�a pentru care se întocme�te studiul de 
oprtunitate

Not�: dimensiunile sunt exprimate în metri
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