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                     PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ 

                                   JUDEŢUL SATU MARE,  

                                                  ROMÂNIA 

   

                   Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842 

                           e-mail: primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro 

  
 
Nr. ______ / ________2019 

 

A N U N Ț 

 

1. Informații Generale : 

  Orașul  Negrești Oaș,  Cod de înregistrare fiscală : 3963951, adresa : Strada Victoriei, nr. 

95-97, Localitatea  :  Negrești Oaș cod poștal :445200, județul Satu Mare, Țara România, telefon / 

fax : 0261 854845,  persoana de contact Keresztszegi Niculina ; 

 

2. Obiectul Procedurii : 

      Vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Orașul Negrești-Oaș,  Stațiunea Luna 

Șes, evidenţiat în CF nr. 111157 Negrești-Oaș, nr. top. 5474/24/24, în suprafaţă de  8962 mp ; 

 
3. Informații privind documentașiade atribuire : 

          Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Orașului Negrești-Oaș, localitatea 
Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare,  Direcția Achiziții Publice și Proiecte , 
camera 42. 
          Data limită de primire a solicitărilor de clarificări - cu 3 zile calendaristice inainte de data 
limita de depunere a documentelor si înscriere la licitaţie. 
          Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : cu o zi inainte de data limita de 
depunere a documentelor si inscriere la licitaţie Ora limită : 16.00 

 
         4. Informații privind ofertele : 

Oferta privind cumpărarea terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 
111157,  nr. top. 5474/24/24 “ Stațiunea Luna Șes ”, se depune într-un singur exemplar, până 
cel târziu cu două ore înainte de ora licitaţiei Ofertantul va depune documentele în mod 
obligatoriu astfel: 

- 2 plicuri dintre care unul cu documentele de calificare solicitate prin Caietul de sarcini 
şi unul cu oferta financiară. 

Plicul cu oferta financiară va fi introdus împreună cu documentele de calificare în plicul 
mare pe care se va menţiona numele şi adresa ofertantului şi în mod obligatoriu imobilul pentru 
care se organizează licitaţia.. 

Plicul mare trebuie să fie marcat cu: LICITAŢIA PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI SITUAT 
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ÎN NEGREȘTI-OAȘ CF 111157,  nr. top. 5474/24/24 “ Stațiunea Luna Șes” A NU SE 
DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE  15  noiembrie 2019 , ORA 14.30. 

- plicul se restituie ofertantului nedeschis în cazul în care acesta nu a fost depus la data, ora 
limită şi locul de depunere a ofertei. 
       Detalii suplimentare se pot obţine de la Primăria Orașului Negrești-Oaș str. Victoriei nr. 95-97,      
Direcția Achiziții Publice și Proiecte, camera 42. 
 

4. Data și locul  la care se desfășoară sedința publică de deschidere a ofertelor : 

 
Ofertele vor fi deschise la data de 15. noiembrie 2019, ora 15.00, la sediul Primăriei Orașului 
Negrești-Oaș, localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, Direcția Achiziții Publice și 
Proiecte,   camera 42. 

 

5. Instanța competentă în a soluționa eventuale  litigii este : 

 

Tribunalul Satu Mare, Secția Contencios Administrativ ; 

 

6. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării 

este:  
23  octombrie 2019   

 

 

 
                                P R I M A R, 

                      AURELIA FEDORCA                                                                                           
                        

                                                                                                           SECRETAR GENERAL UAT 

                                   CIONCA IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 1 ex. –secretar general UAT – Cionca Ioan 


