ANUNT DE LICITATIE VANZARE,
1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: județul Olt , Comuna Bărăști, cod
fiscal, 4491040, cu sediul în strada Principală Ciocănești, nr. 173, tel/fax 0249463575 –
Persoană de contact-Vețeanu Nicolae Marius tel: 0745888480, e-mail:
contact@primariabarastiolt.ro
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:
Se scoate la vânzare a terenul care aparţine domeniului privat al Comunei Bărăști, situat în
Comuna Bărăști, satul Bărăști de Vede, strada Principală Bărăști de Vede, nr. 14,
județul Olt, cu nr.cadastral 50789 în suprafaţă de 3200 mp.
Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local
nr: 39 din 9 August 2019.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în Caietul de Sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Sediul Primăriei Comunei
Bărăști județul Olt;
3.2.Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din
comuna Bărăști județul Olt
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 casieria Primăriei Comunei Bărărști județul Olt
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2019, ora 14,00
4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.10.2019, ora 14,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Bărăști din comuna Bărăști,
satul Ciocănesti, Strada Principală Ciocănesti, nr 123, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 exemplare.
5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31. 10.2019.,
ora 10,00, Primăria comunei Bărăști județul Olt
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Olt, secția Contencios Administrativ Fiscal, strada Mânăstirii, nr. 2,
Municipiul Slatina Județul Olt, cod Postal 230038, tel 0249414989; 0249435638, Fax:
0249437370; E-mail corespondenta-olt@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 8 .10.2019

