U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
NR. 3406/03.04.2020
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Comuna Muntenii de
Jos, cod fiscal: 3337702, sat/comună Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, telefon
0235313065, fax 0235315865, e-mail: office@munteniidejos.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren proprietate privată a
comunei Muntenii de Jos, situat în satul Băcăoani, cu suprafața de 600 mp, având număr
de carte funciară 71268. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 şi
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 30.01.2020.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsec în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: în baza unei solicitări scrise, de la Primăria
Comunei Muntenii de Jos.
3.2 Denumirea şi datele de contact ale seviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care se poate obţine une exemplar din documentaţia de atribuire: se
poate obţine de la compartimentul secretar general din cadrul Primăriei Comunei
Muntenii de Jos.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57-2019 privind Codul administrative: 50 lei/exemplar
caiet de sarcini, ce se achită la casieria instituţie.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor : 24.04.2020, ora 12,00.
4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 28.04.2020, ora 12,00, biroul secretar general.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Muntenii de Jos, biroul
secretar general, sat/comună Muntenii de Jos, judeţul Vaslui.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: în două exemplare (original si
copie), într-un plic sigilat.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
29.04.2020, ora 14,00, Primăria Comunei Muntenii de Jos, sat/comună Muntenii de Jos,
judeţul Vaslui, etaj, sala de şedinţe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vaslui - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, Mun. Vaslui, Str. Stefan
cel Mare nr. 54, în teremen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06.04.2020.

