
 

 

ANUNT DE LICITATIE VÂNZARE,  din domeniul privat al Comunei Loamneș 

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 

Comuna Loamnes, cod fiscal 4240979, cu sediul in Loamnes nr. 203, judetul Sibiu, tel. 

0269537101; fax. 0269537108, e-mail: primarialoamnes@yahoo.com, persoana de contact 

Giurgiu Georgiana Monica. 

 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: 

 

Teren intravilan și construcție (fost sediu CAP), care aparţine domeniului privat al Comunei 

Loamnes, situat în Comuna Loamnes, sat Loamneș, cu nr.cadastral 100028,  nr. CF 103024, în  

suprafaţă de 1176 mp; 

 

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local 

nr.19/31.03.2022. 

 

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

 

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

documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Comunei Loamnes. 

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul  Finaniar-contabil, 

Impozite si taxe, achizitii publice comuna Loamnes. 

 

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 Loamnes. 

       

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.07.2022,  ora  12.00. 

 

4.Informaţii privind ofertele: 

 

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.07.2022,  ora 12.00 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Loamnes,  sat Loamnes nr. 203, judetul Sibiu. 

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.  

 

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:18.07.2022, ora 

12.00, la sediul Primăriei comunei Loamneș. 

 

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

Tribunalul Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Ocnei nr. 33, tel.:0269217104, fax 0269217702, email: 

tribunalul.sibiu@just.ro 

 

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 16.06.2022. 
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