
ANUNŢ  DE  LICITAŢIE 

 

1. Informaţii generale privind concedentul : Primaria Oraşului Voluntari, b-dul 

Voluntari nr. 74, Voluntari, judeţul Ilfov, tel. 031-403.61.10 fax / 031/ 403.61.79, e-

mail: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro. 

 2. Informaţii generale privind obiectul concesionării : Concesionarea 

imobilului teren situat in oraşul Voluntari, str. Şerban Ion f.n. în suprafaţă 457 mp.  

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire : persoanele interesate pot intra 

în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire în urma unei solicitări scrise, 

concedentului.  

3.1. Modalitatea sau modalităţi prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire : în urma unei solicitări scrise, 

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire. 

 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 

concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : 

Direcţia Cadastru şi Evidenţa Proprietaţii, Compartimentul Patrimoniu şi 

Administrarea Domeniului Public şi Privat, Concesionări, Exproprieri, Cimitire şi 

Relatii cu Asociaţiile de proprietari. 

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 

cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: La 

casieria Primăriei Voluntari se achită taxa de 150.00 lei.  

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 25.02. 2015, la cererea 

persoanelor interesate, concedentul va raspunde tuturor solicitărilor de clarificare.  

4. Informaţii privind ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei 

Oraşului Voluntari, Registratura Generală.  

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: Ofertele se depun la Registratura 

Generală a Primăriei Oraşului Voluntari până pe data de 26.02.2015, ora 15.00. 

Locul de desfaşurare al licitaţiei : Primaria Oraşului Voluntari.  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria oraş Voluntari, b-dul 

Voluntari nr. 74, jud. Ilfov.  

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : 2exemplare.  

5. Data şi locul la care se va desfasura sedinţa publică e deschidere a ofertelor : 

02.03.2015 , ofertele vor fi deschise în data de 2 martie 2015, ora 10.00, de către 

comisia de evaluare.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 

instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei: Soluţionarea litigiilor şi termenele pentru sesizarea instanţei se solutionează 

de către Tribunalul Ilfov, str. Ştirbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, Buftea, tel/fax 

021/312.23.43; 0372.21.88.16. 

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

publicării 06 .02.2015. 

http://www.primaria-voluntari.ro/

