
A N U N Ț

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și /sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria comunei Todirești, cu sediul administrativ în sat Todirești, nr. 174, comuna Todirești, județul
Suceava, cod fiscal 4326922, telefon 0230539535, fax: 0230539543 e-mail: primariatodiresti@yahoo.com

2 Informaţii generale privind obiectul vânzării:
168 de parcele (loturi), în suprafață totală de 151.754 mp, aparținând domeniului privat al comunei

Todirești, situate în intravilanul comunei Todirești, județul Suceava, conform caietului de sarcini
conform HCL nr. 41 din 14 iunie 2022 și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini-

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției sau se pot consult pe site-ul
www.comunatodiresti la secțiunea Monitorul Ofial local -hotărâri

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primăriei comunei Todirești,
județul Suceava, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Primăria comunei Todirești, sat Todirești, nr. 174, comuna Toodirești, județul
Suceava:

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de
la sediul instituției:
50 lei / exemplar, ce se achită numerar la caseria instituției, sau se pot descărca gratuit de pe site-ul :
www.comunatodiresti

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 01.08.2021, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.08.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Todirești, nr. 174, județul Suceava.

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

într-un singur exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
09.08.2022, ora 12.00

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din mun. Suceava, str. Ștefan cel mare, nr. 62,
jud.Suceava, telefon 02302144948, fax 0230522296 , e-mail: trsv-arhcont@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație, în vederea publicării: 18 iulie 2022.

http://www.comunatodiresti
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