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ANUNŢ 

 
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:  COMUNA 
MĂRCULEŞTI, codul fiscal 17541604, cu sediul în comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. 
Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa, telefon / fax 0243279384, adresa de email 
primariamarculesti@yahoo.com 
2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: Teren în suprafaţă de 1189 mp, proprietate 
privată a comunei Mărculeşti, situat în intravilanul comunei, strada Ciocârliei nr. 9A, nr. 
cadastral 21509, conform HCL nr. 53 / 31.08.2021 şi OUG nr. 57 / 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: Documentaţia de  atribuire se va pune la dispoziţia 
persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, pe suport hârtie şi / sau pe 
suport magnetic; 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 
Urbanism din cadrul Primăriei comunei Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, 
comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Documentaţia de atribuire 
se poate achiziţiona contra sumei de 25 lei, achitată în numerar la casieria autorităţii 
contractante. 

  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 4 octombrie 2021, ora 16.00; 
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12 octombrie 2021, ora 10.00 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, 
comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa; 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un 
singur exemplar, conform prevederilor documentaţiei de atribuire. 
4.4.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12 
octombrie 2021, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Mărculeşti, comuna Mărculeşti, strada 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa; 
5. 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 Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal 
920064, judeţul Ialomiţa, telefon: 0243236952, Fax: 0243232266, E-mail: tr-ialomita-
pgref@just.ro 
6. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  

       15 septembrie 2021 
 
 

PRIMAR, 
 

CIRIBLAN ROMEO - SORIN 


