ROMANIA
JUDETUL BACÃU
COMUNA GURA VÃII
Compartiment achizitii publice
Sat Gura Vãii, Comuna Gura Vãii, Jud. Bacãu, Telefon: 0371/407500; fax 0372/002112 ;
email:primariaguravaii@yahoo.com

Nr. 8912/19.09.2022
Anunţ licitaţie deschisa cu plic inchis pentru vânzarea a
3 loturi de teren si constructie, situate in intravilanul satului Rotunda,
comuna Gura Vaii, judetul Bacau
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:
COMUNA GURA VAII, cu sediul social in satul Gura Vaii , str. Primariei, nr. 2, comuna Gura Vaii, jude țul Bacau,
cod poștal 607220, telefon 0371/407500,
fax 0372/002112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com,
cod fiscal 4278108.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie vândut:
-Lotul nr. 22, având nr. cadastral 60994, CF 60994, in suprafata de 300 mp, si constructie aferentă in suprafata de
40 m; Lotul nr. 94, având nr. cadastral 61048, CF 61048, in suprafata de 312 mp, si constructie aferentă in
suprafata de 40 mp; Lotul nr. 95, având nr. cadastral 61049, CF 61049, in suprafata de 297 mp, si constructie
aferentă in suprafata de 40 mp , situate in intravilanul satului Rotunda, apartinand domeniului privat al Comunei
Gura Vaii , judetul Bacau , conform HCL nr. 38/29.03.2021, a caietului de sarcini 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 Achizitii Publice sau se poate consulta pe
site-ul: www.uatcomunaguravaii.ro, secțiunea - Anunturi.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Comunei Gura Vaii, sat Gura Vaii, str. Primariei, nr. 2, comuna
Gura Vaii, județul Bacau.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la
sediul instituției:
- 50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie institu ției, sau in contul de trezorerie
RO17TREZ0625006XXX000079 deschis la Trezoreria Onești, cod fiscal : 4278108
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07.10.2022, ora 16:00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.10.2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura COMUNEI GURA VAII, sat Gura Vaii, str. Primariei,
nr. 2, comuna Gura Vaii, județul Bacau
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 desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 18.10.2022, ora 08:00 ,
COMUNA GURA VAII, sat Gura Vaii, str. Primariei, nr. 2, comuna Gura Vaii, jude țul Bacau.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoriei Oneşti cu sediul în
municipiul Oneşti,judeţul Bacău str. Tineretului nr. 1, tel. 0234/311913,
fax 0234/326170,
email: jud-oneşti-reg@just.ro..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
19.09.2022
CENTRALIZATOR PRIVIND VANZAREA CELOR 3 LOTURI (TEREN si CONSTRUCTIE)
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Primar,
Silviu Tinei
TINEI
SILVIU

Semnat digital
de TINEI SILVIU
Data: 2022.09.19
13:14:45 +03'00'

Intocmit,
Cons.achizitii, Tataru Gina
TATARU MIHAELAGINA

Semnat digital de TATARU
MIHAELA-GINA
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