
ANUNȚ

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de

telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

ORAȘUL SULINA, cod fiscal  4321410,  cu sediul  în orașul  Sulina,  str.  I,  nr.  180,  județul

Tulcea, tel/fax: 0240-543001 / 0240-543661, e-mail: sulina_prim@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul  vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care

urmează să fie vândut: 

Terenul în suprafață totală de 131,00 mp., situat în intravilanul orașului Sulina, zona ,,A”, pe

strada Republicii, nr. 28A, județul Tulcea, aparținând domeniului privat al orașului Sulina,

conform HCL  20  / 27.02.2020.  Documentația  a  fost  întocmită  conform O.U.G. 57 / 2019

privind Codul Administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în caietul de sarcini și în instrucțiunile pentru ofertanți.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar

al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul Primăriei orașului Sulina.

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  Serviciul  Buget - Finanțe, Contabilitate,  Impozite și taxe Locale din

cadrul Primăriei orașului Sulina, județul Tulcea, strada I, nr. 180, tel. 0240-543001 / int. 102.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Prețul caietului de sarcini și instrucțiunilor este de 100 lei, sumă care se va achita numerar la

casieria Primăriei orașului Sulina sau în contul RO02TREZ64421360250XXXXX, Trezoreria

operativă Sulina, Beneficiar: Orașul Sulina, C.I.F. 4321410.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

25.06.2020, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

Conform caietului de sarcini și instrucțiunilor.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

07.07.2020 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria orașului Sulina, Secretariatul din cadrul Primăriei orașului Sulina, str. I, nr. 180,

orașul Sulina, județul Tulcea

mailto:sulina_prim@yahoo.com,


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

08.07.2020 ora 12:00, Primăria orașului Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea.

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: 

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul

în mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

05.06.2020

Primar,

Ing. Răduș Nicolae

mailto:tribunalul-tulcea@just.ro

