ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA VLADESTI
Nr.2106 DIN 17.05.2021

-ANUNT DE LICITATIE1.Informatii generale privind concedentul: Primaria comunei Vladesti,
comuna Vladesti, strada Libertatii, nr.131, C.I.F :3126578, judetul Galati.
telefon/fax:0236343299, e-mail: vladesti@gl.e-adm.ro.
2.Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si
identificarea bunurilor ce urmeaza a fi concesionate:
-4 loturi de teren, dupa cum urmeaza:
-teren extravilan, in suprafata de 3.218 mp, T.70, P.1086, având număr cadastral
105140, înscris în cartea funciară nr. 105140, sat Vladesti, Comuna Vladesti;
- teren extravilan, in suprafata de 8.402 mp, T.70, P.1086, având număr cadastral
105269, înscris în cartea funciară nr. 105269 ,sat Vladesti, Comuna Vladesti;
-teren extravilan, in suprafata de 2.458 mp, T.64, P.1038,1043/5, având număr
cadastral 105135, înscris în cartea funciară nr. 105135 ,sat Brănesti, Comuna
Vladesti;
-teren intravilan, in suprafata de 1.712 mp, situat in T22, P381, având numar
cadastral 102814,înscris în cartea funciarănr.102814, sat Brănești comuna
Vlădești;
apartinand domeniului privat al comunei conform H.C.L. nr. 3 din 28.01.2021 si
H.C.L nr.22 din 31.08.2021 si conform O.U.G 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Documentatia de atribuire: se regaseste in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
-doc. de atribuire se poate alibera pe suport de hartie sau prin mijloace
electronice, in baza unei solicitari scrise, de la sediul Primariei comunei Vladesti.

3.2 Denumirea si datele de contact ale compartimentului din cadrul institutiei de
la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
-Biroul financiar contabil si investitii al Primariei comunei Vladesti, comuna
Vladesti ,strada Libertatii, nr.131, judetul Galati.
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar: gratuit.
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor este : 31.05.2021 ora 16:00.
4.Informatii privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor este: 09.06.2021 ora 11:00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele vor fi depuse la Biroul Achizitii Publice al Primariei comunei Vladesti,
com.Vladesti, strada Libertatii nr.131, judetul Galati.
4.3 Numarul de exemplare in care trbuie sa fie depusa oferta:1
Ofertele se depun in doua plicuri sigilate, la sediul Primariei.
5.Data si locul unde se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
09.06.2021 ora 12:00 la sediul Primariei comunei Vladesti, comuna Vladesti,
strada Liberatatii nr.131, judetul Galati.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon si fax al instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Oras
Targu Bujor, Judecatoria Tg. Bujor, str.Eremia Grigorescu nr.77, judetul Galati,
tel/fax: 0236.340.749, e-mail: roxana.mahu@just.ro
7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea
publicarii: 17.05.2021

Compartiment financiar-contabil si investitii,
Consilier, Nistor Madalina Cristina

