Nr.3666 /08.04.2019

ANUNŢ DE LICITAŢIE
ce are ca obiect vanzarea prin licitatie publica
a imobilului” teren situat in orasul Ocnele Mari, localitatea Gura Suhasului, in suprafață de
475 mp” avand numar cadastral 36436 si inscris in cartea funciara a orasului Ocnele Mari sub
nr.36436 si a imobilului “teren situat in orasul Ocnele Mari ,localitatea Ocnita,str.Salinei,in
suprafata de 160 mp” avand nr.cadastral 1200 si inscris in cartea funciara a orasului Oc.Mari
sub nr.1007
1. Informaţii generale privind vanzatorul
Denumirea: Orașul Ocnele Mari
Codul fiscal: 2540899
Adresa: str. A.I. Cuza, nr. 53
Numărul de telefon: 0250722043,
Tel.fax: 0250722270
Adresa de e-mail: secretariat@ocne.ro
Persoana de contact: Ing Bododea Maria –Șef Serviciu Urbanism
2. Informaţii generale privind obiectul vanzarii:
Obiectul vanzarii:
2.1 imobilul format din teren în suprafață totala de 475 mp avand numar cadastral
36436 si inscris in cartea funciara a orasului Ocnele Mari sub nr.36436. Terenul
nu dipune de drum de acces. Amplasarea în zonă :
La nord: Compania Nationala Posta Romana,
La sud – Paraul Sarat
La est: - Mocanu Paraschiva,
La vest – nr cad 35057 – Scoala Gimnaziala Costea Marinoiu Ocnele Mari
2.2 imobilul format din teren in suprafata totala de 160 mp, avand nr.cadastral 1200
si inscris in cartea funciara a orasului Oc.Mari sub nr.1007. Amplasarea în zonă:
La nord: Glodeanu Mircea
La est : Hodorog Florin
La sud : str.Salinei
La vest : Glodeanu Mircea
Alte condiții de exploatare, generale și obligații se pot obține din caietul de sarcini aprobat
prin HCL nr. 15 din 19.02.2018 modificata prin HCL nr.14/22.02.2019.
3. informaţii privind caietul de sarcini
Caietul de sarcini cuprinde toate informațiile referitoare la bunul ce face obiectul licitației si
informațiile referitoare la modul de desfășurare si organizare al licitației, elementele de preț,
condițiile de participare la licitatie, modul de elaborare și prezentare a ofertei de catre
persoanele interesate.

Caietul de sarcini a fost aprobat prin HCL nr. 15 din 19.02.2018 modificata prin HCL
nr.14/22.02.2019
3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al caietului de sarcini
Persoanele interesate de intrarea în posesie a unui exemplar al caietului de sarcini pot depune
o cerere în acest sens la registratura Primăriei orașului Ocnele Mari, până pe data de
03.05.2019
3.2. denumirea şi adresa serviciului de la care se poate obţine un exemplar din caietul de
sarcini;
Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, nr. 53

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar
Caietul de sarcini va fi eliberat persoanelor care au depus cererea menționată mai sus contra
cost pentru suma de 50 de lei (conform HCL nr. 15 din 19.02.2018 modificata prin HCL
nr.14/22.02.2019).

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;
Clarificări cu privire la caietul de sarcini se pot face până pe data de 06.05.2019, ora 12.00.
Solicitarea de clarificări se va face prin cerere scrisă depusă în acest sens la registratura
Primăriei orașului Ocnele Mari. Numai persoanele care au achiziționat caietul de sarcini pot
solicita clarificări în legatură cu acesta.
Orașul Ocnele Mari va avea obligația să raspundă la clarificarile primite până pe data de
07.05.2019, ora 12.00.
4. informaţii privind ofertele:
Documentele solicitate in caietul de sarcini vor fi depuse la Registratura Primariei orasului
Ocnele Mari intr-un singur exemplar.
Pretul de pornire este de :
- 9000 eur (Valoarea euro va fi cotata la cursul valutar stabilit in ziua platii) pentru
imobilul format din teren în suprafață totala de 475 mp avand numar cadastral
36436 si inscris in cartea funciara a orasului Ocnele Mari sub nr.36436 .
- 2800 eur (Valoarea euro va fi cotata la cursul valutar stabilit in ziua platii)
imobilul format din teren in suprafata totala de 160 mp avand nr.cadastral 1200 si
inscris in cartea funciara a orasului Oc.Mari sub nr.1007
Pasul de strigare este de 100 eur
4.1. data limită de depunere a ofertelor;
15.05.2019, ora 12:00
4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;
Primăria orașului Ocnele Mari - Registratura, str. A. I. Cuza, nr. 53, oras Ocnele Mari, judet
Valcea, Romania
4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
Oferta se va depune conform prevederilor din caietul de sarcini.

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.05.2019 incepand cu ora 13:00

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;
Contestațiile cu privire la rezultatul licitației ce va fi publicat pe site-ul Primăriei orașului
Ocnele Mari www.ocne.ro (desemnarea caștigătorului) pot fi depuse până pe data de
26.05.2019, ora 16:00. Contractul de vanzare putând fi semnat după această dată în cazul în
care nu există contestații sau dacă există acestea au fost soluționate.
Aceste contestații se pot depune la TRIBUNALUL RÂMNICU VALCEA, str. Scuarul
Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, tel (0250)73 91 20, fax (0250)73 22 07, email
mirela.staicu@just.ro
Contestațiile se vor realiza conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR
PATRU MIHAI

