Model de anunţ licitaţie pentru vânzarea DOAR DE BUNURI PRIVATE
TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact:
Primăria Comunei Teliucu Inferior , comuna Teliucu Inferior, sat Teliucu Inferior
, str. Minei nr. 2 , județul Hunedoara , cod poștal 337465, telefon 0254/738105,
fax 0254/738253, e-mail: primariateliuc@gmail.com, cod fiscal 4727010.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie vândut:
- 5 parcele care apartin domeniului privat al comunei Teliucu Inferior , pe care sunt
ridicate constructii ale unor personae fizice si private , identificate astfel :
1. Teren in suprafata de 300 mp inscris in CF nr. 61626 , nr. Cadastral
61626
2. Teren in suprafata de 160 mp , inscris in CF nr.60557 , nr. Cadastral
60557
3. Teren in suprafata de 178 mp , inscris in CF nr. 62147 , nr. Cadastral
`62147
4. Teren in suprafata de 200 mp , inscris in CF vechi 984/4, nr. Cadastral
2217/2/5
5. Teren in suprafata de 1592mp, inscris in CF 62087 , nr.
Cadastral2217/2/5 ,
conform HCL 39/ 30.05.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției , compartimentul Cadstru si agricultura sau se
poate consulta pe site-ul : www. comuna-teliucu-inferior.ro

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire:
Se poate obține de la compartimentul Cadastru si agricultura din cadrul primariei
Teliucu Inferior , comuna Teliucu Inferior, sat Teliucu Inferior , strada Minei , nr.
2 , judetul Hunedoara .
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:
100lei / exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției, primaria Teliucu
Inferior, sat Teliucu Inferior, strada Minei , nr. 2 , judetul Hunedoara , sau se poate
descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 27.06.2022, ora 14.00. (minim
5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2022, ora 14.00. (minim 20 zile
calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Teliucu Inferior , comuna Teliucu Inferior, sat Teliucu Inferior
,str. Minei , nr.2 , judetul Hunedoara
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a
ofertelor:
06.07.2022 , ora 10.00 , Primăria Comunei Teliucu Inferior , comuna Teliucu
Inferior ,sat Teliucu Inferior, str. Minei nr. 2 , județul Hunedoara.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ - Judecatoria Hunedoara,

municipiul Hunedoara , strada Victoriei ,nr. 2,telef./fax 0254/712438 e-mail
judecatoria.hunedoara@just.ro judetul Hunedoara .
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea
publicării: 09.06.2022.

