Vânzări > Anunţuri de participare la licitaţie publică > Vânzări bunuri din domeniul
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: U.A.T.
COMUNA NICULEȘTI, 4280434, Principală, nr 265A, NICULEȘTI, judeţul DÂMBOVIȚA,
telefon 0212670606, fax 0212670606, email primaria@niculesti.ro, Bogdan Tănase
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut: Organizează licitaţie publică conform
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi ale H.C.L. nr 37/30.05.2022, în vederea vânzării terenului în
suprafață de 724.547 m.p., carte funciară 76335, satul Niculești, comuna Niculești, județul
Dâmbovița. Terenul se află în domeniul privat al U.A.T. COMUNA NICULEȘTI.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: Cerere scrisă, direct la sediul U.A.T. COMUNA NICULEȘTI
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Achiziții Publice de la
sediul U.A.T. COMUNA NICULEȘTI, Niculești, Strada Principală nr. 265A, județul Dâmbovița,
telefon 0212670606, fax 0212670606, e-mail: primaria@niculesti.ro, cod poștal 137330.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se achită la casieria U.A.T.
COMUNA NICULEȘTI.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/06/2022, ora 15.00.
4. Informații privind ofertele: Se găsesc în caietul de sarcini.
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 22/06/2022, ora 16.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sat Niculești, Com. Niculești Strada Principală nr. 265A,
județul Dâmbovița, cod poștal 137330.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/06/2022, ora
12.00, sat Niculești, Com. Niculești, Strada Principală nr. 265A, județul Dâmbovița.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Târgoviște, mun.
Târgoviște, B-dul Unirii, nr. 28, tel.: 0245.615.298, e-mail: jud-targoviste@just.ro.
7. Data transmiterii
publicării: 31/05/2022
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