ANUNȚ DE LICITAȚIE
Licitație publică privind vânzarea unui imobil situat în localitatea Șercaia,
comuna Șercaia, județul Brașov

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:
Primăria Comunei Șercaia, Str. Principală, Nr.82, Șercaia, județul Brașov, telefon
0268245809, fax 0268245923, email: contact@primaria-sercaia.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
Imobilul este amplasat în Șercaia, în suprafață de 420 mp, înscris în CF
nr.105474, Nr. cadastral: 105474, proprietate situată în Șercaia la DN 1S, pe partea
dreaptă, după Pensiunea Zaragoza, este proprietatea comunei Șercaia și aparține
domeniului privat al localității Șercaia. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr.
57/2019 și conform H.C.L. nr. 35/17.08.2021.
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, Primăria Comunei Șercaia, județul Brașov,
localitatea Șercaia, str. Principală, nr. 82 .
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Șercaia, județul Brașov, localitatea Șercaia, str.
Principală, nr. 82 .
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
50 lei /exemplar, se va achita cash la casieria compartiment taxe si impozite.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
Data 29/12/2021.

Detalii: Ora 16:00.
4. Informații privind ofertele:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor:
Data 10/01/2022.
Detalii: Ora 12:00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Șercaia, județul Brașov, localitatea Șercaia,
strada Principală, nr.82.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
Oferta se depune într-un (1) exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor:
Data: 11/01/2022.
Detalii: Ora 14:00.
Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului
Local Șercaia, localitatea Șercaia, strada Principală, nr.82, județul Brașov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, Municipiul Brașov, B-dul
15 Noiembrie, Nr. 45, cod poștal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615,
fax:0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării:
Data: 09/12/2021.

