ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA
Nr.802/17.02.2021

Anunţ de Participare la Licitaţie publică
pentru concesiune teren și anexa magazie cereale

1. Informaţii generale privind concedentul:
Comuna Slătioara, prin Primar, cu sediul în comuna Slătioara, str. Revoluţiei, nr. 28, judeţul Olt , telefon
0249.431790, fax 0249.431790,e-mail: primariaslatioara@yahoo.ro, cod fiscal 4491326, persoana de contact: Nicu
Marinela Janina,e-mail

nicu.janina@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat:
Teren intravilan in suprafata de 1952mp in forma relativ regulata ,pretabil construirii,situat in intravilanul comunei Slatioara,judetul
Olt,T 6,P 736/1 impreuna cu o constructie-anexa magazie cereale in suprafata de 560 mp,construita in anul 1970 din
caramida,acoperita cu tigla,teren ce se afla in administrarea Comunei Slatioara.
Terenul ce urmeaza a fi concesionat este identificat in CF 51485,nr. cad. 51485 ,avand categoria de folosinta curti-constructii.Se
face precizarea ca imobilul respectiv este imprejmuit cu gard de lemn pe latura de N, si N-V,pe latura de S partial cu gard de plasa
,pe latura de E neimprejmuit.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:
Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu data publicării anunţului până în data de 05.03.2021, zilnic
între orele 1030 - 1400.
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 10 lei, contravaloarea acesteia se
va plăti în numerar la casieria concedentului.
3.2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.03.2021,ora 14,00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 18.03.2021, ora 900.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele, în plic închis, se depun la registratura Primăriei comunei
Slătioara, str. Revoluţiei, nr. 28, judeţul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta trebuie depusă într-un exemplar original . Ofertele se depun în două plicuri închise şi sigilate, care se
înregistrează în ordinea primirii lor.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 19.03.2021, ora 1400 la Sala de Consiliu a
Primăriei comunei Slătioara , str. Revoluţiei, nr. 26, judeţul Olt. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare, la
termenul fixat pentru deschiderea lor.
6.Denumirea,adresa,numarul de telefon,fax si/sau adresa de e-mail ale institutiei competente in
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Olt,str. Manăstirii,nr.
1,Slatina,judetul Olt, E-mail tribunalul-olt@just.ro,fax 0249 43.73.70,telefon: 0249 414989, 0249.43.56.38

