
     

 
 

ANUNT DE LICITATIE VANZARE 
 

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 Comana, strada Primaverii, nr. 13.comuna Comana, 
judeţul Constanta, telefon 0241859444, fax 0241859444, email primar@primaria-
comana.ro 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunurilor ce urmează a fi  vândute:  

 teren în suprafață de 1302 mp, situate în localitatea Comana, CF 101958, 
număr cadastral 101958, proprietatea privată a Comunei Comana, cu 
destinaţia curţi construcţii. 

 teren în suprafață de 1000 mp, situate în localitatea Comana, CF 101967, 
număr cadastral 101967, proprietatea privată a Comunei Comana, cu 
destinaţia curţi construcţii. 

 teren în suprafață de 1000 mp, situate în localitatea Comana, CF 101961, 
număr cadastral 101961, proprietatea privată a Comunei Comana, cu 
destinaţia curţi construcţii. 

 teren în suprafață de 1098 mp, situat în localitatea Tătaru, CF 101987, 
număr cadastral 101987, proprietatea privată a Comunei Comana, cu 
destinaţia curţi construcţii. 

 teren în suprafață de 1098 mp, situate în localitatea Tătaru, CF 101988, 
număr cadastral 101988, proprietatea privată a Comunei Comana, cu 
destinaţia curţi construcţii. 

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 37 din data de 20.05.2022.  

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la 
sediul Comunei Comana. 

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 

vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul 
secretariat, comuna Comana, strada Primăverii, judeţul Constanţa. 

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: 100 lei, se poate 
achita cu numerar la caseria Comunei Comana. 

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.06.2022, ora 16.00. 

 4. Informații privind ofertele:  



4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 13.06.2022, ora 16.00. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Comana, strada Primăverii, județul 
Constanţa. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar. 

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

14.06.2022, ora 10.00 la sediul Comunei Comana. 

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria 
Mangalia, localitatea Mangalia, strada Mircea cel Bătran, nr. 4, judeţul Constanţa, 
e-mail: jud-mangalia-reg@just.ro, tel. 0241755567. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
23/05/2022. 

 


