ANUNȚ
Privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu oferte în plic închis,
a imobilului identificat în C.F. nr. 43982 Caransebes, nr.cad. 43982, in suprafata de 187 mp,
proprietatea municipiului Caransebeș, jud. Caraș-Severin

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primaria municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeș, str. Piața
Revoluției, nr. 1, județul Caraș-Severin, telefon 0255/514885, interior 130, fax 0255/515139, cod fiscal
3227947, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață
de 187 mp, identificat cu număr cadastral 43982, înscris in cartea funciară nr. 43982 orașul Caransebeș,
apartinand domeniului privat al municipiului Caransebes, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.
292/29.10.2021 și ale O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, la Serviciul patrimoniu și
protecția mediului, din cadrul primăriei municipiului Caransebeş

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Serviciul patrimoniu și protecția mediului, din cadrul primăriei municipiului Caransebeş, cu sediul în
municipiul Caransebeș, str. Piața Revoluţiei, nr. 1, județul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar
care se poate achita în numerar la casieria primăriei municipiului Caransebeş sau prin ordin de plată în
contul primariei municipiului Caransebeș RO23TREZ18221360250XXXXX deschis la Trezoreria
Caransebeş.

3.4. Data limită privind solicitarea clarificărilor: 19.04.2022, ora 10.00. (minim 5 zile
lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2022, ora 14.00. (minim 20 zile
calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul relații cu publicul, registratura,
arhiva din cadrul primăriei municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeș, Piața Revoluţiei,
nr. 1, județul Caraș-Severin.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, care
trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

03.05.2022, ora 12.00, in Sala de sedinte “Aula 1 Decembrie 1918” din cadrul primăriei municipiului
Caransebeș, din municipiul Caransebeș, Piața Revoluției, nr. 1, județul Caraș-Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, municipiul Reșița, str. Horia, nr. 2-4,
județul Caraș-Severin, telefon 0255/213304, fax 0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea
publicării: 01.04.2022.

