
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ 

                                                                  ANUNȚ de LICITAȚIE PUBLICĂ 

 

I. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Sebeș, cod fiscal 4331201; 

                                               sediul: mun. Sebeș, str. Piața Primăriei, nr.1, jud. Alba; 

                                               date contact: tel. 0258731318; 0258731006, fax: 0258734187, Rețea RDS: 

0358401146; 0358401147, E-mail: sebespri@yahoo.com 

                                                contact: compartiment Registru Agricol (Parcul Arini nr. 1) 

Anunță reluarea licitației publice, aprobate prin H.C.L. nr. 99/2020, pentru un număr de 9 (nouă) 

loturi/parcele teren pășuni, neadjudecate la termenul din 19.05.2020, după cum urmează:      

         Lot 1, suprafață: 25,76 ha. nr. cad. 309, zona Lancrăm; 

                       Lot 2, suprafață: 17,84 ha. nr. cad. 336, zona Lancrăm; 

                       Lot 3, suprafață: 4,47 ha. nr. cad. 509, zona Lancrăm; 

                       Lot 4, suprafață: 1,11 ha. nr. cad. 507, zona Lancrăm; 

                       Lot 5, suprafață : 11,90 ha. nr. cad. 516/1/11, zona Lancrăm; 

                       Lot. 6, suprafață : 2,60 ha. nr. cad. 1143/14 Sebeș; 

                       Lot. 7, suprafață: 5,41 ha. nr. cad. 574/1/14 Sebeș; 

                       Lot. 8, suprafață: 2,36 ha.nr. cad. 574/1/15 Sebeș; 

                       Lot. 9, suprafață: 3,48 ha. nr. cad. 3202/3204 Răhău; 

                                   Notă: se organizează licitație publică separată pentru fiecare lot în parte, fiecare 

participant având posibilitatea de a depune mai multe oferte, pentru mai multe parcele/loturi, cu condiția 

încadrării în nivelul de încărcare pa hectar. 

III. Informații privind documentația de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia 

documentației de atribuire pe baza unei solicitări scrise, achitând la casieria Primăriei Municipiului Sebeș 

suma de 300 lei (cost un exemplar), obținut de la compartimentul Registru Agricol. Ofertanții care au 

depus oferte la termenul din data de 19 mai 2020 nu vor mai achita suma de 300 lei reprezentând 

contravaloarea documentației de atribuire/caietul de sarcini. 

 Cei interesați, la cerere, pot solicita în scris clarificări până cel târziu în data de 10 iunie, orele 

14,00. 

IV. Informații privind ofertele: Ofertele se depun într-un singur exemplar, la sediul Primăriei 

Municipiului Sebeș din Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, jud. Alba, până cel târziu în data de 17 iunie 

2020, orele 14,00, conform instrucțiunilor cuprinse în documentația de atribuire. Ofertele depuse după 

aceasta dată vor fi considerate tardive și vor fi excluse de la evaluare. 

V. Data și locul ședinței publice de deschidere a ofertelor: Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 

24 iunie 2020, orele 10,00, la sediul provizoriu din Sebeș, str. Parc Arini, nr. 1, jud. Alba. La ședința de 

deschidere a ofertelor poate particia orice persoană interesată care a depus cel puțin o ofertă până la 

data de 17 iunie 2020. 

VI. Instanța competentă în soluționarea litigiilor: Persoanele nemulțumite se vor adresa Tribunalului Alba 

(secția comercială și de contencios administrativ și fiscal) în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 

554/2004-Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

VII. Data trimiterii anunțului de licitație publică: 27.05.2020. 

 

                                                      PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

                                                                         Dorin NISTOR 

mailto:sebespri@yahoo.com

