
ANUNT

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Primăria comunei Ulmu, cu sediul în comuna Ulmu, judetul Calarasi, cod postal: 917265,
comuna Ulmu, judetul Calarasi, str. Primariei nr. 29, cod fiscal: 3796861, telefon:
0242338070, fax: 0242338070, e-mail: primarie@ulmu.infoprimarie.ro, e-mail persoană de
contact: primarie@ulmu.infoprimarie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut:

Temei legal : Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative.

1 parcele de teren, proprietate privată a comunei Ulmu, identificate astfel:

-Parcela A, 26.085 mp, nr. cadastral: CF 22047, situat în extravilanul comunei Ulmu, are
acces direct la drum;

3. Informati privind documentatia 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:

La cerere, la sediul Primariei comunei Ulmu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obtine de la Secretariatul comunei Ulmu din cadrul Primăriei comunei Ulmu,
strada Primariei nr.29.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se
ridică de la sediul institutiei:

100 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 20.09.2019, ora 10.00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.09.2019, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Ulmu, strada Primariei, nr.29, judetul Calarasi.



4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data si locul la care se va desfăsură sedinta publică de deschidere a ofertelor:

27.09.2019, ora 10.00, Primăria comunei Ulmu, strada Primariei, nr.29, judetul Calarasi.

6. Instanta competentă în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Calarasi, str. Bucureşti nr.106,
910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi . e-mail: trcl.reg@just.ro ,tel/fax: 0242315736.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie către instantele abilitate, în vederea publicării:
03.09.2019.



mailto:trcl.reg@just.ro

