
ANEXA 5  
 

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE  

 

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE 

A BUNURILOR CONCESIONATE (DE RETUR) 

Părţile: 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiş (ADID TIMIȘ), cu 

sediul în municipiul Timișoara, Piața Romanilor nr 4, ap 2, jud. Timiș, înregistrată 

în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara cu Nr 

101/07.10.2009, CIF 26171624, cont RO49RNCB0249115130590001, deschis la 

BCR Timișoara, reprezentată prin domnul ………………., având funcţia de 

Președinte al Asociației, pe de o parte, în calitate de Delegatar (“Delegatarul”), în 

numele și pe seama unităților administrativ- teritoriale membre, avand datele de 

identificare din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii a serviciului de 

colectare și transport al deșeurilor municipale în zona 2 – Jimbolia. 

şi 

2. Operatorul………………………………………. 

Denumite individual “Partea” și colectiv “Părțile”, 

Având în vedere că: 

La data de………………….,Părţile au semnat Contractul de delegare prin concesiune a 

serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale (“Contractul”) şi au convenit 

semnarea prezentului Proces verbal, după cum urmează: 

1. Prin semnarea prezentului proces verbal Delegatarul predă, iar Delegatul 

primeşte bunurile proprietate publică concesionate (de retur) din Anexa nr.4 la 

Contract, cu scopul de a-i da posibilitatea Delegatului de a prelua şi presta 

serviciile în conformitate cu prevederile Contractului şi a Anexelor la Contract. 

2. Delegatul primeşte dreptul de deţinere exclusivă şi dreptul de folosinţă pe durata 

Contractului asupra bunurilor înscrise în Anexa nr. 4 la Contract, dar nu şi dreptul 



de proprietate asupra acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul de 

proprietate asupra bunurilor înscrise în Anexa nr. 4 rămâne al membrilor direct 

implicaţi ai Delegatarului pe toată durata Contractului. Delegatarul nu va avea 

totuşi dreptul de a deţine sau folosi bunurile înscrise în Anexa nr. 4 la Contract, 

pe perioada în care acestea fac obiectul Contractului. 

3. Delegatarul prin unităţile administrativ-teritoriale membre direct implicate ale 

acestuia declară că deţine în deplină proprietate bunurile înscrise în Anexa nr. 4 

la Contract şi predate Delegatului prin prezentul proces verbal, că acestea nu fac 

obiectul niciunui litigiu, revendicări sau altor acţiuni împotriva acestora, iar în 

cazul în care după intrarea în vigoare a Contractului vor apărea astfel de situaţii, 

Delegatarul va informa imediat Delegatul şi va face toate demersurile în vederea 

menţinerii proprietăţii acestor bunuri. 

Prezentul proces - verbal a fost încheiat şi semnat azi………….., în trei exemplare originale, 

două pentru Delegatar şi un exemplar pentru Delegat, conform art.3 alin.13 din Contract, acest 

lucru marchează Data de Începere a Contractului. 

 

Delegatar, Delegat, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 

Deșeuri Timiş (ADID TIMIȘ) 

.............................. 

Prin domnul .............................  Prin ........................ 

 

 

 

 

 

 


