ANUNȚ DE PARTICIPARE
la licitatia deschisa pentru concesiune bunuri

1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Pătrăuți, judeţul Suceava,
CIF:4244318, telefon/fax:0230528020, e-mail: primariapatrauti@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Suprafața de 647 mp, teren intravilan aparţinând domeniului privat al
Comunei Pătrăuţi, jud. Suceava, situat în intravilanul Comunei Pătrăuţi, jud. Suceava, identificat în CF
39175, aprobată concesionarii , conform Hotarârii Consiliului Local nr.64 din 29.07.2022 si O.U.G nr.
57/2019 - privind Codul Administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul comunei Pătrăuți,
județul Suceava, prin formularea unei cereri scrise, înregistrată la sediul Comunei Pătrăuți, județul Suceava.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concesionarului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul registratura, Comuna Pătrăuți,
judeţul Suceava.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, ce se achită la casieria Comunei Pătrăuți,
județul Suceava.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.10.2022, ora 10:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.10.2022, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.10.2022, ora 12:00 la
sediul Comunei Pătrăuți, judeţul Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, str. Stefan
cel Mare, nr.62, Cod poştal 720062, telefon 0230214948, 0230523290, fax 0230522296, e- mail:trsvarhcont@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.09.2022.

Semnătura reprezentantului legal/ştampila
Primar,
Adrian ISEPCIUC

ANEXA
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITTAIA PUBLICA DESCHISA
PENTRU CONCESIUNE DE BUNURI

Subsemnatul Adrian Isepciuc, declar ca anuntul contine 2582 caractere cu spatii.

Adrian ISEPCIUC

