
 
 
Anunţ licitaţie pentru închirierierea unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat 

al comunei Adâncata 
 

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor 

 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  
 Unitatea administrativ teritorială Comuna Adâncata – Cod Fiscal 4327480, cu sediul în 
sat Adâncata, str. Principală nr. 117, comuna Adâncata, județul Suceava, tel: 0230-528566, fax: 
0230-528571, e-mail: adancata@prefecturasuceava.ro.  
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat:  
 Închirierea suprafeței de 12 mp teren cu categoria de folosință ”curți construcții”, cu nr. 
cadastral 33713, înscris în cartea funciară nr. 33713,  situat în intravilanul satului Adâncata, 
comuna Adâncata, județul Suceava , aparținând domeniului privat al comunei Adâncata, județul 
Suceava, conform HCL 69/12.10.2020  și temeiul legal O.U.G 57/03.07.2019 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  
 Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire:  
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Juridic 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Punerea la dispoziția solicitanților a documentației de atribuire se face prin intermediul 
compartimentului juridic – persoană de contact Fedorov Elena-Loredana (tel. 0230582566) din 
cadrul Primăriei Comunei Adâncata, sat Adâncata, comuna Adâncata, str. Principală, nr. 117, 
județul Suceava. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
 25 lei/exemplar, plata efectuându-se prin virament, în contul  Comunei Adâncata 
RO27TREZ59121A300530XXXX  deschis la Trezoreria Suceava sau în numerar - la casieria 
Primăriei comunei Adâncata. 
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  
02.11.2020, ora 10.00 
4. Informaţii privind ofertele:  
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  
11.11.2020 ora 10.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de 
depunere a ofertelor) 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  
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  Sediul Primăriei comunei Adâncata, sat Adâncata, str. Principală nr. 117, comuna Adâncata, 
județul Suceava. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  
Se depun într-un singur exemplar-original , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  
12.11.2020 ora 10.00, Primăria comunei Adâncata, sat Adâncata, str. Principală nr. 117, 
comuna Adâncata, județul Suceava 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Suceava, Strada Ștefan cel Mare, nr. 62, județ 
Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522296, e-mail: trsv-registratura@just.ro 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  
19.10.2020. 
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