
 

 

ANUNȚ  LICITAȚIE 

 

1.  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 

municipiului Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr.31, Vulcan, judeţul Hunedoara, telefon 

0254570340, fax 0254571910, email primvulcan@yahoo.com 

 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: se organizează licitație publică conform 

prevederilor O.U.G. nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.21/25.02.2021 și H.C.L. nr.61/31.05.2021, în 

vederea închirierii a două parcele de teren ce aparțin domeniului public al municipiului Vulcan, 

situate pe str.Romanilor, întabulate în CF 62426 Vulcan, nr.cadastral 62426 în suprafață de 

118mp și CF 62429 Vulcan, nr.cadastral 62429 în suprafață de 932mp.  

 

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. 

 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 

poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Administrarea Domeniului Public 

și Privat, camera nr. 32-Primăria municipiul Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud.Hunedoara. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul caietului de sarcini este de 20 

lei și  se achită cu numerar la casieria Instituţiei. 

  
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.06.2022 ora 9. 
 

4. Informaţii privind ofertele 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04.07.2022 ora 10. 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratură, Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31, Vulcan. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două 

plicuri sigilate – unul exterior şi unul interior. 

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.07.2022 ora12,                        

la sediul Primăriei Municipiului Vulcan. 
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6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Hunedoara,str. Calea 

Zarandului nr.73, Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail 

tribunalul.hunedoara@just.ro. 
 

 

 

 

PRIMAR         
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