ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact :
- PRIMARIA COMUNEI OGRADA , cu sediul în comuna Ograda , telefon/fax 0243 279625,
cod identificare fiscala 16371390 , e-mail : primaria_ograda@yahoo.com,
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
- terenuri situate în intravilanul comunei Ograda , judetul Ialomita , in suprafata totala de
8 496 mp, Lotul nr 1 = 1000 mp ; Lotul nr 3 = 1000 mp,; Lotul nr 4 = 1000 mp; Lotul nr 5 =
1000mp ; Lotul nr 6 = 1000 mp; Lotul nr 7 bis = 900 mp; Lotul nr 10 = 773 mp; Lotul nr 11 =
773 mp si Lotul nr 12 = 1050 mp, cu destinatie constructii de locuinte aparţinând domeniului
privat al comunei.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 28 din 31.05.2022
3. Informaţii privind documentaţia 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:
- Documentaţia de atribuire se poate ridica de la Biroul Impozite si Taxe din cadrul
Primăriei comunei Ograda
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
- Biroul de relatii cu publicul al Primariei comunei Ograda , str Ionel Perlea, nr 183, judetul
Ialomita
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
- 500 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primariei comunei Ograda
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :
- 15.07.2022 ORA 12.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
- 18.07.2022 ORA 12,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
- Primariei comunei Ograda , str Ionel Perlea, nr 183, judetul Ialomita
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:
- 25.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Ograda
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 Ialomita, Sectia Contencios Administrativ, Mun Slobozia, B-ul Cosminului, nr 12,
tel 0243 236952, fax 0243 233666
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării :
- 24.06.2022.
Semnătura reprezentantului legal/ştampila

