ANUNȚUL DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
PENTRU CONCESIUNE BUNURI, DOMENIUL PRIVAT, COMUNA BEREZENI, JUDEȚUL VASLUI
1. Informaţii generale autoritatea contractanta:
UAT Comuna Berezeni, judetul Vaslui,cod fiscal 3552085, localitatea
Berezeni, judetul Vaslui, e/mail berezeniprimaria@yahoo.com, tel/fax
0235431326/0235431122, persoane de contact Popa Vasile tel.0760259101
si Neculita Victorita tel:0766258245
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Concesionarea prin licitatie publică a suprafetei de teren categoria de folosinta „curti
constructii” numar cadastral 74539 - LOT 1 - suprafata de 530 mp Vecinătăți: N- DE, ENemteanu Ecaterina, V- numar cadastral 74538 , S- numar cadastral 70181, proprietatea
privata comunei Berezeni, situata in intravilanul comunei Berezeni.
Concesionarea se face conform OG. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr
62 din data de 24.10.2019
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: documentatia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei comunei Berezeni.
3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului al Primăriei comunei Berezeni,
județul Vaslui, localitatea Berezeni, judetul Vaslui.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar :
Taxa de participare la licitație in valoare de 100 lei
Garantia de participare in valoare de 74 lei
Documentatia de atribuire (Caietul de sarcini) – 20 lei/set, se poate achita cu numerar la
caseria Primăriei comunei Berezeni.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.12.2019 ora 16,00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2019 ora 10,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Berezeni, localitatea
Berezeni, judetul Vaslui.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
doua exemplare(original si copie)
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
12.12.2019, ora 14,00 , sala de sedinte a Consiliului local al comunei Berezeni
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vaslui, str. Ștefan Cel Mare nr. 54 cod 730171 , telefon/fax: Registratură
0235311582, Prim grefier 0235312432, e-mail mirela.pavel@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
18.11.2019

