
A N U N Ț 

1.  Informații  generale  privind autoritatea  contractantă:  Primăria comunei  Ivești, Str. 

Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, Județul  Galați, telefon: 0236/866004, fax: 0236/833726, 

email: ivesti@gl.e-adm.ro  

2.Informații generale privind obiectul  procedurii de licitație publică: Terenuri agricole  

aflate în proprietatea  publică sau privată a comunei Ivești, județul Galați, în suprafață totală de 

29,6353 ha, conform HCL nr. 20 din 31.03.2022 și a OUG 57/2019 din care: - 10,4838 ha teren 

proprietate privată după cum urmează: - 0,9484 ha situat în T67, P38/1-38/2; - 0,1623 ha situat 

în T86, P38/1-38/2, lot 1 și lot 2, CF 108208, 108209; - 2,9381 ha situat în T23, P114; - 1,69 ha 

situat în T94/1, P74/1; - 4,745 ha situat în T102, P1295, P1296, P1298, P1309, lot 2, lot3, CF 

108637, 108708, 108709  și 19,1515 ha teren proprietate publică după cum urmează: - 0,5219 

ha situat în T55, P1; - 0,31 ha situat în T80/1, P73-89; 0,27 ha situat în T107, P273; - 0,40 ha 

situat în T153,  P1609; - 0,12 ha situat în T97, P1167/2; - 0,0718 ha situat în T66, P25; - 0,74 

ha situat în T118/2, P1, CF 107677; - 2,3784 ha situat în T145/3, P72, CF 106553; - 1,05 ha 

situat în T146, P38, CF 106559, 106561; - 1,0465 ha situat în T119/4, P56, CF 107833; - 0,29 

ha situat în T117/5, P20, CF 107552; - 2,20 ha situat în T120/2, P58, CF 106685; - 0,19 ha 

situat în T121/5, P69, CF 106912; - 0,10 ha situat în T123/2, P31, CF 106984; - 0,0142 ha situat 

în T127/4, P59, CF 107460; - 0,0943 ha situat în T136/2, P141, CF 105488; 8,72 ha situat în 

T139/1, P130, CF 106095; - 0,6344 ha situat în T127/3, P53. 

Informații privind documentația de atribuire: Documentația este alcătuită din : a) caietul de 

sarcini; b) fișa de date a procedurii; c) contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii; 

d) formulare și modele de documente. 

4.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: Documentația  de atribuire  se poate obține  de la sediul Primăriei  

comunei Ivești, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, județul Galați. 

5.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției 

de la care se poate obtine un exemplar din documentația de atribuire: Biroul de Achiziţii 

Publice, telefon 0236/866004, interior 18, doamna Cristina Anton 

6.Costul și condișiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 100 lei, se va achita la 

Casieria Primăriei comunei  Ivești, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, Județul Galați. 

7.Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 04.05.2022 ora 16,00. 

8.Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini 
9.Data limită de depunere a ofertelor 11.05.2022, ora:16.00. 

10.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei  Ivești, str. Gen. Eremia 

Grigorescu nr. 451, Județul Galați. 

11.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; Oferta se depune în două 

exemplare, în două plicuri sigilate, din care un exemplar în original și unul în copie. 

12.Data și  locul  la  care  se   va desfășura   ședința  publică de deschidere a ofertelor: 

12.05.2022, ora 10.00, la  sediului  Primăriei  comunei  Ivești,  str. Gen. Eremia Grigorescu 

nr.451, Județul Galați,. 

13.Denumirea și adresa instanței  competente  în  soluționarea  litigiilor  apărute  și  

termenele pentru sesizarea  instanței:  Tribunalul  Galați,  Secția  de  Contencios 

Administrativ,  mun. Galați , str. Brăilei nr.153, Județul Galați, conform Legii  

contenciosului  administrativ  nr. 554/2004. Telefon 0236/460027, fax:0236/412130, adresa 

de e-mail.trgalati@just.ro sau tr-galati-comunicari@just.ro  

14.Data transmiterii anunțului către instituțiile abilitate în vederea publicării: 15.04.2022 

 

 

P R I M A R, 
Gheoca Maricel 
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