
ANUNȚ 

 COMUNA RECEA, CIF 3627757,  organizează la sediul din localitatea Recea, str. 

Primăriei nr. 2, jud. Maramureș, în data de 08.11.2022 ora 10:30, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 

concesionarea următoarelor suprafețe de teren:  

 Teren situat în Săsar în suprafață de 3.000 mp din nr. cadastral 59361; 

 Teren situat în Săsar în suprafață de 4.000 mp din nr. cadastral 59398; 

 Teren situat în Săsar în suprafață de 4.000 mp din nr. cadastral 59410; 

 Condițiile de participare sunt cele prevăzute în caietul de sarcini și în documentația de 

atribuire,  care pot fi achiziționate de la sediul  Primăriei Recea, compartiment taxe si impozite. 

Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Recea, până la data de 07.11.2022 ora 15:00, în două 

plicuri sigilate, conform instrucțiunilor cuprinse în documentația de atribuire. 

 Planul de amplasament, caietul de sarcini, condițiile de participare, documentația de atribuire 

și informații suplimentare se pot obține de la Primăria Comunei Recea, telefon 0262287202 sau e-

mail office@primaria-recea.ro.  

 

 Informații extinse: 
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 

telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Recea, str. Primăriei nr.2, loc. Recea, judeţul 

Maramureș, telefon 0262287240, fax 0262287555, email office@primaria-recea.ro 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 

concesionat: Următoarele terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Recea, județul Maramureș: 

 - Lotul 1, constând în teren situat în localitatea Săsar, comuna Recea, în suprafață de 3.000 mp, CF nr. 59361, 

nr. cadastral 59361, conform H.C.L. nr. 48/21.06.2022 și în temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 

 - Lotul 2, constând în teren situat în localitatea Săsar, comuna Recea, în suprafață de 4.000 mp, CF nr.59398, 

nr. cadastral 59398, conform H.C.L. nr. 47/21.06.2022 și în temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019;  

- Lotul 3, constând în teren situat în localitatea Săsar, comuna Recea,în suprafață de 4.000 mp, CF 59410, nr. 

cadastral 59410, conform H.C.L. nr. 44/21.06.2022 și în temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire: la cerere, de la sediul instituției Comunei Recea, jud. Maramureș 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 

exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul instituției Comunei Recea, 

loc. Recea, str. Primăriei, nr. 2, județul Maramureș 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/ exemplar, se poate achita 

cu numerar sau card bancar la caseria Comunei Recea 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/11/2022, ora 15.00 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/11/2022, ora 15.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la secretariatul din cadrul instituției Comunei Recea, str. Primăriei, 

nr. 2, loc. Recea, jud. Maramureș 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08/11/2022, ora 10.30 la sediul 

Comunei Recea, str. Primăriei, nr. 2, jud. Maramureș 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 

apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Maramureș, 

Municipiul Baia Mare, bulevardul Republicii, nr. 2A, județul Maramureș, telefon: 0262.218.235, 

fax:0262.218.209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro. 
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