Anunţ de participare la licitaţie publică pentru vânzare bunuri
din domeniul privat al UAT Vultureşti
1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta , în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primaria comunei Vultureşti, sat Vultureşti, strada Principală, nr.24, judeţul Olt, cod postal
237580, telefon / fax 0249/469003; e-mail:contact@primariavulturesti.ro, cod fiscal 4491245
2. Informaţii generale privind obiectul vânzarii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut:
I. - Parcela A: Teren care face parte din domeniul privat al comunei Vulturesti ,in suprafata de
1568 mp situat in intravilanul localității Vulturești-Sat.Vlăngăresti, Str.Parcului, Nr.52 A, Jud. Olt ,
Tarla 46, Parcela 29/6, numar cadastral 51459, carte funciară 51459, categoria de folosinta arabil
conform H.C.L. nr. 38/30.07.2021 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
II. Parcela B:Teren care face parte din domeniul privat al comunei Vulturesti in suprafata de
1685 mp situat in intravilanul localității Vulturești sat Vlăngăresti , Jud. Olt ,Tarla 46, Parcela 29/5,
numar cadastral 51460, carte funciara 51460, cu acces din Strada Parcului, categoria de folosinta
curţi-construcţii, pe care exista o construcţie C1-magazie in suprafaţa de 272 mp, conform H.C.L. nr.
39/30.07.2021 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc 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 sediul institutiei, compartiment secretariat sau se poate consulta pe site-ul:
www.primariavulturesti.ro, sectiunea licitatii
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Se poate obtine de la compartimentul secretariat din cadrul Primariei comunei Vulturești, strada
Principala, nr.24, judetul Olt.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se
ridica de la sediul institutiei: 50 lei/exemplar, ce se achita numerar la casieria institutiei, sau se poate
descarca gratuit de pe site-ul institutiei www.primariavulturesti.ro
3.4. Data limită privind solicitarea clarificarilor: 26.11.2021,ora .9.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021 ora 13.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Vulturești, strada Principala, nr. 24, judetul
Olt, compartiment registratura si relaţii cu publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Intr-un singur exemplar, intrun plic sigilat.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.12.2021
ora 10.00 Primaria Vulturești, strada Principala, nr. 24, judetul Olt,
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Olt, Slatina, strada Manastirii, nr. 2, judetul Olt, Cod 230038, telefon: 0249/414989;
0249/435638; fax: 0249/437370; e-mail corespondenta-olt@just.ro
7. Data transmiterii anunţului către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.11.2021
pP R I M A R
Viceprimar cu atributii de Primar
Dumitrana Ion

