ROMĂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL PĂTRĂUŢI
PRIMĂRIA COMUNEI PĂTRĂUŢI
Str. Principală f.n., Pătrăuţi, 727420, jud. Suceava, România
Telefon: 040-230-528020, Fax: 040-230-528300
e-mail: primariapatrauti@yahoo.com
C.I.F 4244318

ANUNT NR.1
„1. Consiliul Local Pătrăuţi, judeţul Suceava,cod fiscal 4244318, cu sediul în comuna
Pătrăuţi, judeţul Suceava, cod poştal 727420, tel. 0230528020, fax 0230528020,
organizează procedura de licitaţie în vederea vanzarii terenului în suprafaţă de 915 mp,
proprietate privată, situat în intravilanul comunei Pătrăuţi, jud. Suceava. Persoana de
contact: dl. Holca Gheorghita.
2. Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini pot fi obţinute de la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
3. Termenul limită pentru intrarea în posesie a documentaţiei şi pentru solicitarea de
clarificări de către ofertanţi: 23.03.2018;
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.03.2018 ora 10,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018 ora 12,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
7. Limba de redactare a ofertelor: limba română;
8. Numărul de exemplare: 1 exemplar original;
9. Taxa de participare la licitaţie: 50 lei;
10. Garanţie de participare:100 lei;
11. Instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiilor: Tribunalul Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ, situat în Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel: 0230214948,
fax: 0230522296.
12. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 20.02.2018.

ANUNT NR.2
„1. Consiliul Local Pătrăuţi, judeţul Suceava,cod fiscal 4244318, cu sediul în comuna
Pătrăuţi, judeţul Suceava, cod poştal 727420, tel. 0230528020, fax 0230528020,
organizează procedura de licitaţie în vederea vanzarii terenului în suprafaţă de 6695 mp,
proprietate privată, situat în extravilanul comunei Pătrăuţi, jud. Suceava. Persoana de
contact: dl. Holca Gheorghita.
2. Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini pot fi obţinute de la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
3. Termenul limită pentru intrarea în posesie a documentaţiei şi pentru solicitarea de

clarificări de către ofertanţi: 23.03.2018;
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.03.2018 ora 10,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018 ora 12,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
7. Limba de redactare a ofertelor: limba română;
8. Numărul de exemplare: 1 exemplar original;
9. Taxa de participare la licitaţie: 50 lei;
10. Garanţie de participare:100 lei;
11. Instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiilor: Tribunalul Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ, situat în Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel: 0230214948,
fax: 0230522296.
12. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 20.02.2018.

ANUNT NR.3.
„1. Consiliul Local Pătrăuţi, judeţul Suceava,cod fiscal 4244318, cu sediul în comuna
Pătrăuţi, judeţul Suceava, cod poştal 727420, tel. 0230528020, fax 0230528020,
organizează procedura de licitaţie în vederea concesionării imobilului-teren in suprafata
de 2274 mp , aparţinând domeniului privat al comunei Pătrăuţi, jud. Suceava, identificat
in C.F. nr. 33191 , avand nr. Cadastral 33191. , situat în extravilanul comunei Pătrăuţi,
jud. Suceava. Persoana de contact: d-l. Holca Gheorghita.
2. Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini pot fi obţinute de la sediul
concedentului, contra sumei de 100 lei, sumă ce poate fi achitată la casieria Consiliului
Local Pătrăuţi, sau în contul RO11TREZ59124510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Suceava.
3. Durata contractului: 49 ani;
4. Termenul limită pentru intrarea în posesie a documentaţiei şi pentru solicitarea de
clarificări de către ofertanţi: 23.03.2018;
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.03.2018 ora 10,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018 ora 12,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
7. Limba de redactare a ofertelor: limba română;
8. Numărul de exemplare: 1 exemplar original;
9. Taxa de participare la licitaţie: 50 lei;
10. Garanţie de participare:100 lei;
11. Instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiilor: Tribunalul Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ, situat în Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel: 0230214948,
fax: 0230522296.
12. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 20.02.2018.
ANUNT NR.4.
„1. Consiliul Local Pătrăuţi, judeţul Suceava,cod fiscal 4244318, cu sediul în comuna

Pătrăuţi, judeţul Suceava, cod poştal 727420, tel. 0230528020, fax 0230528020,
organizează procedura de licitaţie în vederea concesionării imobilului-teren in suprafata
de 1928 mp , aparţinând domeniului privat al comunei Pătrăuţi, jud. Suceava, identificat
in C.F. nr. 33192 , avand nr. Cadastral 33192. , situat în extravilanul comunei Pătrăuţi,
jud. Suceava. Persoana de contact: d-l. Holca Gheorghita.
2. Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini pot fi obţinute de la sediul
concedentului, contra sumei de 100 lei, sumă ce poate fi achitată la casieria Consiliului
Local Pătrăuţi, sau în contul RO11TREZ59124510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Suceava.
3. Durata contractului: 49 ani;
4. Termenul limită pentru intrarea în posesie a documentaţiei şi pentru solicitarea de
clarificări de către ofertanţi: 23.03.2018;
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.03.2018 ora 10,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018 ora 12,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
7. Limba de redactare a ofertelor: limba română;
8. Numărul de exemplare: 1 exemplar original;
9. Taxa de participare la licitaţie: 50 lei;
10. Garanţie de participare:100 lei;
11. Instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiilor: Tribunalul Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ, situat în Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel: 0230214948,
fax: 0230522296.
12. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 20.02.2018.
ANUNT NR.5
„1. Consiliul Local Pătrăuţi, judeţul Suceava,cod fiscal 4244318, cu sediul în comuna
Pătrăuţi, judeţul Suceava, cod poştal 727420, tel. 0230528020, fax 0230528020,
organizează procedura de licitaţie în vederea vanzarii terenului în suprafaţă de 500 mp,
proprietate privată, situat în intravilanul comunei Pătrăuţi, jud. Suceava. Persoana de
contact: dl. Holca Gheorghita.
2. Documentaţia de atribuire şi Caietul de sarcini pot fi obţinute de la sediul Consiliului
Local Pătrăuţ..
3. Termenul limită pentru intrarea în posesie a documentaţiei şi pentru solicitarea de
clarificări de către ofertanţi: 23.03.2018;
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.03.2018 ora 10,00 la sediul Consiliului
Local Pătrăuţi;
6. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.03.2018 ora 12,00 la sediul
Local Pătrăuţi;
7. Limba de redactare a ofertelor: limba română;
8. Numărul de exemplare: 1 exemplar original;

Consiliului

9. Taxa de participare la licitaţie: 50 lei;
10. Garanţie de participare:100 lei;
11. Instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiilor: Tribunalul Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ, situat în Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel: 0230214948,
fax: 0230522296.
12. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 20.02.2018.
PRIMAR,
Adrian ISEPCIUC

