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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ 
PENTRU CONCESIONARE BUNURI 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria orașului Anina, cod fiscal 3227912, 
str.Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin, telefon 0255/240.115, fax 0255/240.115, e-mail 
secretar.anina@yahoo.com. 

 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează 

să fie concesionat: ’’ Teren de sport”, în suprafață de 599 mp, situat în orașul Anina, str.Sfânta Varvara, F.N.,  
identificat în C.F.nr.32286-C2, nr.Cadastral 32171 din domeniul public al orașului Anina. 

        Concesionarea se face conform art. 314 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.176/19.12.2019. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se găsesc în documentația de atribuire. 
 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de  atribuire: se poate obţine de la Primăria orașului Anina, “Birou Secretar general”. 

     3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou „Secretar general”, Primăria orașului Anina, 
str.Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin. 

  3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 3 0 0  lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei orașului Anina. 
        3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2020,  ora 14,00. 
 
      4. Informaţii privind ofertele: 
      4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2020, ora 16,00. 

       4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Anina, str.Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-
Severin, Registratură. 

        4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
 
       5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.02.2020., ora 15,30, 
Primăria orașului Anina, str.Mathias Hammer, nr.2, județul Caraș-Severin, Birou “Secretar general”. 

      6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraș-Severin – Secția II Civilă 
și de Contencios Administrativ și Fiscal, Reșița, str.Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin, tel: 0255/213.304, fax: 
0255/211.554. 
      7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.01.2020. 

                       
                                 PRIMAR                                       SECRETAR GENERAL 

                     ing.ROMÂNU GHEORGHE                        jr. IZVERNARI IRINA 
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