
Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unei parcele de teren aparținând 

domeniului privat al Comunei Preutești, județul Suceava 

 

  

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  Comuna Preutești, cu sediul în 

localitatea Preutești, județul Suceava , CIF 5645490, telefon 0230 541242,  Fax 0230 541242, E-

mail:primarpreutesti@yahoo.com.  

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 

identificarea bunurilor care urmează să fie vândute: licitația pentru vânzarea unui teren 

intravilan,  situat în comuna Preutești, sat Arghira ce aparține domeniului privat al comunei, 

dupa cum urmează: 

-  teren intravilan, înscris în Carte Funciară  număr 34598, număr  cadastral 34598  în suprafață 

de 1437 mp, categoria de folosință curți construcții și arabil. 

 

Vânzarea se face conform art.363 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și a Hotarârii 

Consiliului local nr: 23/09.04.2021. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se gasesc in caietul de sarcini. 

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la  Registratura instituției 

  3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 

contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul 

general al comunei Preutești, tel: 0734931192. 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 100 lei, ce se achită la 

casieria instituției 

3.4 Data - limită pentru solicitarea clarificărilor : 13.05.2021 ora 12.00 

4. Informaţii privind ofertele 

4.1 Data - limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021 ora 14.00 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura din cadrul Primăriei Comunei 

Preutești 

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: 20.05.2021, ora 

10.00, la sediul Primăriei Comunei Preutești, - Camin cultural, județul Suceava 

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Suceava, Secția de Contencios Administrativ, municipiul Suceava, str. Ștefan cel 

Mare nr 62, cod 720062, telefon 0230214948, e-mail trsv_registratura@just.ro 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

27.04.2021 
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