
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ, 
 

ÎNCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ 
 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Municipiului 
Galați, str. Domnească nr.54, telefon 0236/307.718, fax 
0236/46.14.60, e-mail: contracte.teren@primariagalati.ro, codul fiscal 
3814810, persoană de contact: Consilier Negru Mirela Stela. 

2. Informații generale privind obiectul închirierii în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea 
suprafeței de 314.79 ha, proprietatea publica a municipiului Galați, 
aflată în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila. 

3. Informații privind documentația de atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire în urma 
unei solicitări scrise locatorului. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma unei 
solicitări scrise, persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcția de Patrimoniu, Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări 
Terenuri, Cabinete Medicale-Primăria Municipiului Galați, str. Domnească 
nr.54, etajul 1, cam.110. 

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: la 
caseria Primăriei Municipiului Galați se achită taxa de 30,00 lei. 
3.4. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2019, ora 12.00. 
4. Informații privind ofertele: ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei 
Municipiului Galați, Registratura Generală. 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. 
Domnească nr.54. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 25.09.2019, ora 10.00 - Primăria Municipiului Galați, str. Domnească 
nr.54. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: soluționarea litigiilor și termenele pentru sesizarea 
instanței se soluționează de către Tribunalul Galați, str. Brăilei nr.153, Județul 
Galați, tel/fax: 0236/46.03.33; 0236/41.21.30, e-mail: tr-galati-
comunicare@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 29.08.2019 
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