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ANUNŢ 

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 

contact:  

Oraşul Târgu Frumos, Strada Cuza Vodă nr. 67, județul Iaşi, telefon 0232/710.906, 

fax 0232/710.330, e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  

Imobil  teren  intravilan aparţinând domeniului privat al Oraşului Târgu Frumos  în 

suprafaţă totală de 600 mp, liber de sarcini, având număr cadastral 63863, , situat în 

Str. Lunca Bahlueţ,Târgu Frumos. Concesionarea  se face conform H.C.L. nr. 

43/25.03.2022 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

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:  

Prin solicitarea scrisă, de la Compartimentul Administrarea Patrimoniului-Oraşul 

Târgu Frumos. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 

concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire:  

De la Compartimentul Administrarea Patrimoniului –  Oraşul Târgu Frumos,  str. 

Cuza Vodă nr. 67, județul Iaşi. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 

cazul:  

10 lei care se pot  achita cu numerar la Casieria  Oraşului  Târgu Frumos. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/05/2022, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13/05/2022, ora 15.00. 

 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

http://www.primariatgfrumos.ro/


Registratura oraşului Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 67, județul Iaşi. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  

Oferta se va depune într-un singur exemplar, într-un plic sigilat 

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a 

ofertelor:  

16/05/2022, ora 10.00, în Sala de şedinţă a  Oraşului Târgu Frumos, str. Cuza Vodă 

nr.67, județul Iaşi. 

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:  

Tribunalul Iaşi, Iasi, Str.Elena Doamna nr.1A, județul Iaşi, telefon 0232/260.600; 

fax 033.435.700; e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării: 18/04/2022. 
 

 

P R I M A R, 

V A T A M A N U   I O N E L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


