
JUDETUL NEAMT                                                             

PRIMARIA COMUNEI DĂMUC                            

NR.3890 DIN 02.08.2019                                         

       

 

 

                                                     C A T R E , 

 

                          

   MONITORUL OFICIAL- Partea a VI-a 

                                    Bucuresti 

                                          

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de 

contact: Primăriacomunei Dămuc,judetul Neamt,cu sediul in comuna Dămuc,strada 

Principala,judetul Neamt,cod fiscal 2614422,tel.0233/256270,fax 0233/256296,e-mail 

primariadamuc@yahoo.com prin Primar,Covasan Anton 

 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie con- cesionat:   Teren in suprafata de  

4005  m² situat în intravilanul localității Huisurez, comuna Dămuc, înscris în CF 

nr.51071 Dămuc, nr. cad.51071. 

cu destinaţia investiții locale 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  

 

� fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 

ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 

� CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ; 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru 

deschiderea lor. 
 

 

 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  

Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Dămuc, 

județul Neamț. 

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 

concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire: Serviciul Secretariat al Primăriei Dămuc. 

 



3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 

cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 

lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei  Dămuc. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15 august 2019 ora 12,00 

4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se redactează în limba română; 

Ofertanţii transmit ofertele lor în  plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea 

primirii lor, în registrul ,,Oferte” al concedentului, precizându-se data şi ora 

depunerii. 

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26 august 2019 ora 12,00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Dămuc, județul Neamț, sat 

Dămuc, comuna Dămuc. 

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două 

exemplare  

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

28 august 2019, ora 10,00 

Primăria  Dămuc 

 

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: Tribunalul Neamț 

 

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

publicării: 5 august 2019 
 
 
 
 

Semnătura reprezentantului legal/ştampila 

 

 

 

  

 


