
ANUNŢ DE LICITAŢIE 

Licitatie publică pentru concesionare imobil (teren) situat în localitatea Șercaia, 

comuna Șercaia, jud. Brașov  

 

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 

etc. 

Denumirea concedentului: Primăria Comunei Șercaia 

Cod fiscal: 4384575 

Adresa: Loc Șercaia str. Principală nr. 82, județul Brașov, Telefon:0268/245809 , 

Fax: 0268/245923, Email: contact@primaria-sercaia.ro 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie concesionat 

Imobilul (teren) aflat în proprietate privată Comunei Șercaia, în suprafață totală de 

2000 mp, localizat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, jud. Brașov, pentru 

amenajarea unui showroom pentru produse de feronerie conform H.C.L. nr. 

11/26.02.2021 și conform O.U.G. nr 57/2019. Perioada de concesionare este de 25 

ani. 

3. Informaţii privind documentația de atribuire  

Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentației de atribuire 

Persoanele interesate pot intra în posesia documentației de atribuire prin depunerea 

unei cereri în acest sens la sediul primăriei. 

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 

la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire 

Registratura Primăriei comunei Șercaia, str. Principală, nr. 82, localitatea Șercaia, 

jud. Brașov. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul 

Costul documentației de atribuire este de 50 de lei și se achită în numerar la casieria 

Primăriei comunei Șercaia . 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 

Data 26.04.2021, ora 16:00 



4. Informaţii privind ofertele: 

Modul de întocmire și prezentare a ofertelor este detaliat în cadrul documentației de 

atribuire. 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor  

Data 07.05.2021, ora 11:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Registratură Primăria comunei Șercaia, str. Principală, nr. 82, localitatea Șercaia, 

județul Brașov. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 

Ofertele se vor depune în două exemplare ( 1 exemplar original și 1 exemplar copie) 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 

ofertelor 

Data  10.05.2021, ora 12:00. 

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în sala de ședințe a Consiliului 

Local Șercaia.  

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. 

Tribunalului Brașov - Secţia Comerciala, de Contencios Administrativ si Fiscal, cu 

sediul în Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov,  telefon: 0268/419615, fax: 

0268/418054, e-mail:; trbrasov@just.ro  . 

Termenul pentru sesizarea instanţei este de 15 zile calendaristice de la data 

semnării procesului verbal de atribuire a contractului de concesiune. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării: 15.04. 2021. 

 

mailto:trbrasov@just.ro

