
ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 

 

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: Comuna 

Otelec cu sediul în Otelec, nr.471/b, str.Grădiniței, județ Timiș, cod poștal 307447, CIF 

24296605, tel./fax 0256/232.809, 0744/615.917, email primaria_otelec@yahoo.com, primar 

Fechete Simona Silvia. 

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

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: parcele de teren agricol pentru pășunat/cosit, 

situate în comuna Otelec, judeţ Timiş (proprietar domeniul privat al Comunei Otelec), în 

următoarele Cărți funciare: CF403539 cu S=13300mp, CF403543 cu S=16900mp, CF404688 

cu S=33506mp, CF405085 cu S=45800mp, CF405086 cu S=15330mp, CF405173 cu 

S=3184mp, CF403452 cu S=8096mp, CF403453 cu S=18091mp, CF402295 cu S=1982mp, 

CF402312 cu S=1061mp, CF402351 cu S=2479mp, CF402367 cu S=4200mp, CF402657 cu 

S=708mp, CF402658 cu S=117mp, CF402798 cu S=475mp, CF402799 cu S=711mp, CF403665 

cu S=16052mp, CF403666 cu S=10687mp, CF403668 cu S=15200mp, CF403791 cu S=911mp, 

CF403792 cu S=840mp, CF403909 cu S=24232mp, CF403910 cu S=20342mp, CF403980 cu 

S=766mp, CF404448 cu S=2169mp, CF404501 cu S=6506mp, CF404502 cu S=5823mp, 

CF404508 cu S=9083mp, CF404884 cu S=498mp, CF405183 cu S=511mp, CF404301 cu 

S=25500mp, CF404302 cu S=1300mp, conform HCL42/10.11.2022 și OUG57/2019. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în Caietul de sarcini aferent. 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 

al documentației de atribuire: la cerere, prin email, sau editat pe hârtie sau în format electronic 

de la sediul autorității contractante. 

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: Biroul Registratură de la sediul 

autorității contractante, orar 9-12 în zilele lucrătoare. 

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: Gratuit. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 22.11.2022, ora.12,00. 

4. Informații privind ofertele: se depun doar în format pe hârtie. 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.12.2022, ora.12,00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Registratură de la sediul autorității 

contractante, orar 9-12 în zilele lucrătoare. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar original. 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.12.2022, 

începând cu ora 10,00 până la finalizare (orar de lucru 10-16 în zilele lucrătoare); Locul 

desfășurării Sala de ședințe de la sediul autorității contractante. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, cu sediul 

în Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă, nr.2, judeţ Timiş, cod poştal 300055, telefon 0256/498.054, 

fax 0256/221.990, email tr-timis-reg@just.ro. 

 

mailto:primaria_otelec@yahoo.com
mailto:tr-timis-reg@just.ro

