
 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA                            
DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                          Aprobat,                               
BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi                                   P R I M A R 
SPAŢII UTILITARE                        
Nr.SC2016- 27306/08.11.2016                                    NICOLAE ROBU 
                      
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 

privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 
prestării de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi 

întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu prin 

încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu SC G.O.D. 
COMPANY SRL 

 

 

         Contractul de  concesiune  cu nr.  226/19.11.2013 privind prestarea de 
servicii  şi  activităţi  necesare  modernizării,  exploatării  şi  întreţinerii  cimitirului 
public uman Rusu Şirianu, situat  în Str. Rusu Şirianu a fost  încheiat cu SC G.O.D. 
COMPANY SRL	 în	 baza	 H.C.L.	 nr.	 291/30.05.2013,	 a	 fost	 încheiat	 pe	 o	
perioadă de 3 ani de la 19.11.2013 până la 19.11.2016.  

SC G.O.D. COMPANY SRL a solicitat în scris conform clauzelor 
contractuale prin adresa nr.  CT2016‐005233/20.09.2016,  prelungirea acestui 
contract cu o perioadă de 1,5 ani.  

Conform Cap. III  Art.4  din  Contractul  de  concesiune  nr.  226/19.11.2013, 
încheiat în urma H.C.L. nr. 291/30.05.2013, contractul  poate fi prelungit cu acordul 
scris al concedentului pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata 
iniţială, în condiţiile respectării obligaţiilor din contract.  

 Prin adresa IF2016-133401/03.11.2016, Direcţia Fiscală ne comunică faptul 
că SC G.O.D. COMPANY SRL nu are obligaţii neachitate rezultate din contractul 
de concesiune şi solicită în cazul întocmirii actului adiţional la contract introducerea 
unor condiţii enumerate în acestă adresă.                       
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Comisia de verificare a investiţiilor prin efort propriu constituită prin 

Dispoziţia nr. 1306/07.11.2016, va verifica şi va constata investiţia pentru anul 
2016 în valoare de 50.000 le/an.                                                                          

 Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de 
Consiliul Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a Contractului 
de concesiune cu nr. 226/19.11.2013, încheiat în baza  H.C.L.	nr.	291/30.05.2013                              

privind  prestarea  de  servicii  şi  activităţi  necesare  modernizării,  exploatării  şi 
întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu situat în Str. Rusu Şirianu, încheiat 
cu SC G.O.D. COMPANY SRL, pentru o perioadă de 18 (optsprezece) luni. 
 

 
 

 
               VICEPRIMAR,                                pentru DIRECTOR,                         
                   Imre Farkas                                                              Mihai Boncea  

                                                                  
 
 
 
       DIRECŢIA ECONOMICĂ                                             Şef Birou, 
               Steliana Stanciu                                                        Otilia Sîrca 
 
           
     
 
               Consilier Juridic                                                           Întocmit, 
                 Gabriela Iova                                                         Nicolae Cacuci 
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