
                                                          NR. INREG. 17869/08.09.2022

Anunţ de participare la licitaţie publica pentru concesiune terenuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
 MUNICIPIUL CAREI, CF 4481160, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 40, Carei, jude ul Satu Mare  ț
telefon:0261-866149; tel/fax: 0261-861663; primariacar@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunurilor care urmează să fie concesionate:
Conform H.C.L. nr. 219 din 29.08.2022, in baza O.U.G. Nr 57/03.07.2019
 LOT 1 : teren in suprafata de 1000 mp, apartine domeniului privat al Municipiului Carei, teren 
inscris in CF nr. 112680  identificat prin nr.top.112680, situat in Carei, localizat in aliniamentul 
strazii Calea Armatei Romane - Aleea La Moara, destinat realizarii unor investitii.

Conform H.C.L. nr. 218 din 29.08.2022, in baza O.U.G. Nr 57/03.07.2019
LOT 2 :  teren in suprafata de 1242 mp, apartine domeniului public al Municipiului Carei, teren 
inscris in CF nr. 112929  identificat prin nr.top.112929, situat in Carei, localizat in aliniamentul 
strazii Calea Armatei Romane - Aleea La Moara, destinat realizarii unor investitii.

Conform H.C.L. nr. 217 din 29.08.2022, in baza O.U.G. Nr 57/03.07.2019
LOT 3: teren in suprafata de 1791 mp, apartine domeniului privat al Municipiului Carei, teren 
inscris in CF nr. 103334  identificat prin nr.top.103334, situat in Carei, localizat in aliniamentul 
strazii Calea Armatei Romane - Aleea La Moara, destinat realizarii unor investitii.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Se poate procura la cerere de la sediul Municipiului Carei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Serviciul tehnic, achizitii publice al Municipiul Carei – Carei, strada 1 Decembrie 1918, nr. 40, 
jud. Satu Mare

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

mailto:primariacar@yahoo.com


3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27 septembrie 2022, ora 16,00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
05 octombrie 2022 ora 10,00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Municipiului Carei, Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, camera 1, jud. Satu Mare

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Ofertele trebuie depuse intr-un exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
05 octombrie 2022, ora 14,00, în sala mică de sedinţe al Municipiului Carei, Carei strada 1 
Decembrie 1918, nr. 40, jud. Satu Mare

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecatoria Carei,carei strada Progresului, nr. 28, jud. Satu Mare, telefon: 0261-861184, fax: 
0261-861155, adresa mail:  judecatoria-carei@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
08.09.2022

                                                                                               


