
 
ANUNȚ 

 LICITAȚIE CONCESIUNE TEREN DOMENIU PRIVAT 
 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Făurei, str. 
Republicii, nr.46, județul Brăila, cod fiscal 4343052, telefon/fax 0239661424/0239661424, 
e-mail primariafaurei@gmail.com. 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate: 

Teren în suprafață de 297 mp aparținând domeniului privat al orașului Făurei, județul 
Brăila, situat în intravilan, str. Rozelor, nr.1Bis, Cv14, P41/6, CF71404/Făurei, categoria de 
folosință curți construcții, pentru construire anexe gospodărești. Documentația de atribuire a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 30.04.2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.57/2019. 

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: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
orașului Făurei. 

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul  urbanism 
din cadrul Pimăriei orașului Făurei. 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/2006: prețul caietului de 
sarcini este de 10 lei./exemplar, se va  achita la casieria Primăriei Orașului Făurei. 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 04.05.2021, ora15:30. 
4. Informații privind ofertele: ofertele vor fi formulate conform documentației de 

atribuire; 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021, ora 15:30. 
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei orașului Făurei; 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : oferta va fi depusă 

într-un exemplar original; 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

13.05.2021, ora 11:00,  la sediul Primăriei orașului Făurei din strada Republicii, nr.46, 
județul Brăila; 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Făurei, str. Păcii, nr.7, oraș Făurei,  jud. Brăila, telefon 0239661320,  e-mail: 
jud-faurei@just.ro. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.04.2021. 

 
PRIMAR, 

 
VOINEA IONEL 


