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ANUNȚ LICITAȚIE 

 
  

1.  Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: 

 - PRIMĂRIA ORAȘULUI DOLHASCA , cu sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, orașul Dolhasca, 

județul Suceava, Tel. 0230573272, Fax 0230546101, E-mail: primariadolhasca@yahoo.com,                          

CUI 5461609, Cod postal 727170. 
 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

 - suprafața de 31,93 ha. teren arabil, parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 31597, Nr. 

cadastral – 31597, aflată în domeniul privat al orașului Dolhasca, Județul Suceava. 

 - conform H.C.L. nr. 2 / 26.02.2021 
 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

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

documentaţiei de atribuire: 

 - La cerere, la sediul instituției.  

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 

contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

 - Se poate obține de la Secretariat, persoană de contact Pavăl Maricica, număr telefon - 0230573272 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei dacă este cazul: 

  - 50 lei de exemplar, plata efectuându-se la casieria Primăriei Orașului Dolhasca sau prin virament 

în contul Orașului Dolhasca RO04TREZ5935006XXX001632, deschis la Trezoreria Fălticeni. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 

 - 19.03.2021, ora – 14,00 
 

4.  Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor – 26.03.2021, ora 14,00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

 - Sediul Primăriei orașului Dolhasca, Aleea Esplanadei nr. 5, orașul Dolhasca, județul Suceava 

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

 Un exemplar – original, conform documentației de atribuire.  
 

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

 - 30.03.2021, ora 12,00 ; 

 - Casa de Cultură ,,Alexandru Arșinel” 
 

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

 - Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, județul Suceava, Str. Ștefan cel Mare, 

nr. 62, număr telefon 0230/522296 
 

7. Data transmiterii anunţului de licitație către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  

 - 04.03.2021 
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