ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA GURA VĂII
PRIMAR
Sat Gura Văii, str. Primăriei, nr. 2, Comuna Gura Văii, judeţul Bacău, tel: 0371/407500;
fax: 0372/002112;e-mail: primariaguravaii@yahoo.com
Nr. 8701/09.09.2022

ANUNT
privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren curti constructii, cu suprafata de 1844 mp, avand
nr. cadastral 61948, apartinand domeniului privat al comunei 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 po ștal 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: - Teren Curți Construcții, situat în intravilanul satului Gura Văii, Strada Peste Vale, nr.cadastral
61948 , in suprafață de 1844 mp, caietului de sarcini, conform HCL nr. 81/31.08.2022 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 Achizitii Publice
site-ul: www.uatcomunaguravaii.ro, secțiunea - Anunturi.

sau se poate consulta pe

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, jude țul 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 sau se poate descărca de pe siteul instituției www.uatcomunaguravaii.ro gratuit.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 03.10.2022, ora 16.00.
3.5. Pret minim de pornire licitatie: 54.700 lei fara TVA

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.10.2022, ora 10.00.
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 desfă șură sedin ța publică de deschidere a ofertelor: 12.10.2022, ora 09.00, Sala
de sedinte a Comunei Gura Vaii, sat Gura Vaii, str. Primariei, nr. 2, comuna Gura Vaii, jude țul Bacau.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instan ței :
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: 12.09.2022.

Intocmit,
Consilier achizitii publice,
Gina Mihaela -Tataru
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