
ANUNŢ  DE LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind concedentul: Consiliul Local Vînători prin Primăria Comunei 

Vînători cu sediul în Comuna Vînători, str. Principală, nr. 43, judeţul Mureş, tel/fax 

0265/761212, 0265/761154, persoana de contact Primar – Felegean Mircea, e-mail: 
vinatori@cjmures.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 

2.1.Obiectul licitatiei publice deschise este: concesionarea suprafeţei de 137,54 mp din imobilului 

situat in sat Archita, str. Principală nr. 246 si terenul aferent din comuna Vînători, judeţul Mureş.

2.2.Valoarea minima a redeventei respectiv pretul de pornire al licitatiei este de 322 lei/lună. 

3. Informaţii privind documentaţia de licitatie:

3.1.Documentaţia de licitatie se poate obtine de la sediul Primariei Comunei Vînători str. 

Principala, nr. 43, comuna Vînători, judetul Mures începand cu data de 13.12.2018, contra 

cost. Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 13 lei. 

3.2.Garantia de participare la licitatie este de 38 lei si se poate constitui prin depunere în 

numerar la caseria Primariei Comunei Vînători.

3.3.Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 03.01.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: 10.01.2019 ora 10.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Vînători, str. Principală, nr.43, 

judeţul Mureş.

4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta se va depune într-un exemplar 

original şi va conţine: doua plicuri sigilate respectiv plicul 1 cu documentele de calificare 

si plicul 2 cu oferta financiara. Plicul 2 sigilat se va introduce in plicul 1 care se va sigila 

deasemenea. Documentele solicitate aferente celor doua plicuri precum si datele care se vor 

mentiona pe cel doua plicuri se regasesc in documentatia de atribuire la sectiunea modul de

prezentare al ofertei.

5. Data şi locul desfăşurării şedinţei publice de deschidere a ofertelor:

Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 10.01.2019, ora 10.30 la sediul 

Primariei Comunei Vînători, str. Principală, nr. 43, judeţul Mureş.

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:

Sectia de Contencios Administrativ  a Tribunalului Mures -  str. Bolyai, nr.30 Tirgu-Mures, 

judetul Mures, tel. 0265/260323, fax 0265/267856.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

10.12.2018.
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