ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat
1.
1.Comuna Cârlibaba, cu sediul în comuna Cârlibaba, str. Cârlibaba Nouă, nr. 83,

jud. Suceava, CIF 4326906, reprezentată prin primar Danciu Gabriel.
2.Se scot la vânzare următoarele bunuri care aparţin domeniului privat al Comunei
Cârlibaba după cum urmează:
1.- CF 32004 constituit din teren intravilan cu suprafața de 1000 mp;
2.- CF 32091 -teren intravilan cu suprafața de 797 mp.
3.- CF 32092- teren intravilan cu suprafata de 2682 mp.
4.- CF 32061 apartament în cladire locuinta C1,P-31,9 mp, s.c- 44,66 mp;
4.1 - CF 32063-C2- Cladire anexă corp C1,P-14,4 mp, s.c-16 mp;
4.3 - CF 32061-C1-U2- Teren intravilan curți-construcții aferent apartamentului-46
mp;
4.4- CF 32063- Teren intravilan curți-construcții și arabil 464 mp;
Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, şi conform Hotărârii
Consiliului Local Cârlibaba nr. 33, nr. 34, nr. 35 și nr. 36 din 30 iulie 2020.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria
comunei Cârlibaba.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Cârlibaba, strada Cârlibaba Nouă
nr. 83, judeţul Suceava.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar- 150 lei, se
poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Cârlibaba.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 20.08.2020, ora 11.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.08.2020, ora 11.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Cârlibaba din comuna Cârlibaba, strada Cârlibaba Nouă nr.
83, judeţul Suceava.
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:
24.08.2020, ora 12.00, la Primăria comunei Cârlibaba.
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute:
Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, localitatea
Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 58, judeţul Suceava, cod poştal: 720063, tel:
0230214948, fax 0230/522296, email trsv-birp@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.07.202

