
 

ANUNT 

 PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE 

 PENTRU VÂNZAREA UNOR IMOBILE-TERENURI 

 PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI SĂVINEȘTI 

 

 

 Comuna Săvinești organizează  în data de  22.07.2021, ora 10.00, la sediul 

din Săvinesti, jud. Neamț, str. General Buniș, nr.7 ,  licitatie publică pentru 

vânzarea unor imobile-terenuri proprietatea privată a comunei Săvinești. 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractanta: 

Comuna Săvinești, str. General Buniș, nr.7, cod poștal 617410, cod fiscal 2613176, 

telefon/fax 0233/281573, e-mail: primaria@savinesti.ro; 

 

2. Informatii generale privind obiectul vânzării: 

 

3(trei)  parcele de teren, proprietate privată a Comunei Săvinești, 

identificate astfel: 

 

- Parcela A - 117 mp, teren intravilan,  nr. cadastral: CF 53301 situat în,  str. 

Grădinarilor, comuna Săvinești, județul Neamț; 

- Parcela B – 514 mp, teren intravilan, nr. cadastral: CF 53251 situat în, str. 

General Buniș, comuna Săvinești, județul Neamț; 

- Parcela C – 231 mp, teren intravilan, nr. cadastral: CF 53240 situat în, 

comuna Săvinești, județul Neamț; 

Conform HCL 25/08.08.2019 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019 

 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în 

caietul de sarcini 

 

3.1. Modalitatea  sau modalitățile prin care persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire: 

- la cerere, de la sediul instituției sau se poate consulta site-ul oficial 

www.savinesti.ro; 

 

3.2. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar, 

dacă se ridică de la sediul instituției 

mailto:primaria@savinesti.ro
http://www.savinesti.ro/


- 100 lei/exemplar, ce se achită numerar la casieriea instituției, sau se poate 

descărca de pe site-ul institutiei gratuit. 

 

3.3.  Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 13.07.2021, ora 

10.00 

 

4. Informații privind ofertele: 

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.07.2021, ora 14.00 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria comunei 

Săvinești, jud. Neamț, str. General Buniș, nr.7 

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 

ofertă: 

într-un singir exemplar, într-un plic sigilat 

 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 

deschidere a ofertelor: 

 

22.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Săvinești, str. General 

Buniș, nr.7, jud. Neamț. 

 

6.  Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și 

termenele pentru sesizarea instanței:  

        Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, B-dul  Decebal, nr. 

5, mun Piatra Neamț, jud. Neamț, telefon 2332112717, e-mail:tr-neamt-scivil@just.ro  

 

7.  Data transmiterii anunțului de licitație către institutiile 

abilitate, în vederea publicări: 24.06.2021. 

 

 
 


