
ANUNT MONITOR 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, tele.fax şi/sau adresa de e-mail:  

Comuna Santamaria-Orlea, cu sediul în Santamaria-Orlea, nr.130, tel. 0254770630, 

fax:0254777310;  E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com, cod fiscal 5453800. 

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica,  în special descrierea 

şi identificarea terenurilor ce urmeaza  să fie vandute: 

- lotul 1 în suprafaţă de 424 mp, înscris în CF nr. 62202 Sântămăria-Orlea; 

- lotul 2 în suprafaţă de 424 mp, înscris în CF nr. 62204 Sântămăria-Orlea; 

- lotul 3 în suprafaţă de 167 mp, înscris în CF nr. 62203 Sântămăria-Orlea; 

- lotul 4 în suprafaţă de 250 mp, înscris în CF nr. 62259 Sântămăria-Orlea. 

 

Terenurile se află în domeniul privat al comunei Sântămăria-Orlea, au categoria de 

folosinţă neproductiv, sunt situate în localitatea Subcetate, şi sunt destinate exclusiv 

construirii de locuinte. 

Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi 

conform Hotărârii Consiliului Local nr.70 din 

data de 31.08.2020.  

 

 

3. Informații 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 documentaţiei de atribuire:  

La cerere, de la sediul Primăria comunei  Sântămăria-Orlea. 

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul institutiei, de la care 

se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Compartimentul buget, finanţe, contabilitate, din Sântămăria-Orlea, nr.130, judeţul 

Hunedoara. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire:  

100 lei/exemplar, ce se achită cu numerar la casieria institutiei. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 02.10. 2020, ora 15.00.  

 

4.  Informații privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2020, ora 09.00 

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Compartiment registratură şi relaţii publice, la sediul Primăriei comunei 

Sântămăria-Orlea, Sântămăria-Orlea, nr.130, judeţul Hunedoara. 



 

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.  

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 12.10. 

2020, ora 10.00, la Căminul cultural din Sântămăria-Orlea, nr.128, judeţul 

Hunedoara. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei:  Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Hunedoara, Deva, 

strada 1. Decembrie 1918 nr. 35, judetul Hunedoara, telefon 0254/262251, fax 

0254/216333, e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către institutiile abilitate, în vederea publicării: 

18.09. 2020. 
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