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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA PUBLICĂ 

VÂNZĂRI BUNURI 

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. Orașul Drăgănești-Olt 

cu sediul în Orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu nr. 150, judeţul Olt, telefon 0249465811, fax 

0249465815, email achizitiidrg@yahoo.com, Cod fiscal 5209912 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 

bunului care urmează să fie vândut: Teren intravilan în suprafață de 302 mp, situat în Orașul 

Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 213C, județul Olt, identificat prin CF 52793, număr 

cadastral 52793, ce aparține domeniului privat al Orașului Drăgănești-Olt, conform caietului de 

sarcini, H.C.L. Orașul Drăgănești-Olt nr. 13/26.02.2015 de aprobare a vânzării, cu modificările și 

completările ulterioare. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

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

documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției. 

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 – UAT Orașul 

Drăgănești-Olt, orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, județul Olt, telefon 0249465811, 

email: achizitiidrg@yahoo.com. 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 10 lei/exemplar ce se achită numerar la 

casieria instituției. 

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/11/2022, ora 12.00 

4. Informații privind ofertele: 

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 11/11/2022, ora 10.00 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, orașul 

Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, jud. Olt. 

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

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/11/2022, ora 11.00 la 

sediul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, orașul Drăgănești-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, jud. Olt, 

sala de ședințe. 

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 

litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt-Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2, jud. 

Olt, cod poștal 230038, tel.: 0249414989, fax 0249435782, email: tribunalulolt@just.ro. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2022 

    

 

PRIMAR, 

Ing. Marian-Viorel TUDORICĂ 

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro

