
 
 
                                            
                                                              ANUNŢ DE LICITAŢIE 
                                                                VÂNZARE  TEREN   
                                                                   797 m.p. + 641 m.p. 
 
 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă  :  
 
        COMUNA PALTIN, JUDEŢUL VRANCEA,   
        COD FISCAL : 4297959, sat Paltin,  Str. Principală nr. 14, Comuna Paltin, Judeţul Vrancea, cod 
627240, 
         tel. 0237674111; fax. 0237674300, e-mail: secretarpaltin@yahoo.com. 
         Persoana de contact : Ionel Ghiorghiță – secretar general 
 
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării : terenuri din domeniul privat al comunei Paltin, 

judeţul Vrancea, situat în intravilan sat Prahuda, comuna Paltin : 797 m.p.  + 641 m.p. Pășune, 
tarlaua 74, parcele 5529 / 1, 5529 / 2,  nr. cadastral 51243. 

 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire :  

 
3.1. Obţinerea documentaţiei de atribuire : Documentaţia de atribuire se poate procura 

începând cu data de 14 septembrie 2020, ora 8,30, pe suport de hârtie sau magnetic, gratuit. 
 
3.2. Biroul de la care se poate obţine documentaţia de atribuire :  Secretar general al 

comunei Paltin – Sediu Primăria Paltin, etaj., tel./ fax.  0237674300. 
 

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :  01 octombrie 2020, ora 16,00;  
 

4. Informaţii privind ofertele :  
    

4.1. Data limită de depunere a ofertelor :  05 octombrie 2020, ora 9,00. 
4.2. Adresa la care se depun ofertele : Primăria comunei Paltin, biroul Secretarului general al 

comunei;  
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : Ofertanţii depun doar o singură 

ofertă, în plic sigilat.  
 

5. Data şi locul în care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05 octombrie 
2020, ora 11,00, Primăria  comunei Paltin, judeţul Vrancea;  
 

6. Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor :  Tribunalul Vrancea, Sectia a Doua Civila 
de Contencios Administrativ si Fiscal,  B-dul Independentei nr.19-21 (tel. / fax: 0237/232092)] 
Telefon:0237/216000,  fax:0237/612665, E-mail:tribunalul-vrancea@just.ro,  în condiţiile Legii 
nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ. 

 
7. Data  transmiterii anunţului de licitaţie  :  11 septembrie 2020, ora 11,00. 

 
 
                     PRIMAR,                                                                    SECRETAR GENERAL,  
                  Tudorel Bîtcă                                                                       Ionel Ghiorghiţă  
                                           

                  

mailto:secretarpaltin@yahoo.com

