
 

ANUNŢ  DE PARTICIPARE 

la licitaţie deschisă pentru vânzare teren 

 
1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: UAT comuna Corbu, CUI 

4707714, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanța, Tel/Fax: 0241 765 

100, e-mail: office@primariacorbu.ro, persoana de contact: Papazicu Zoe-Eleonora 

       2. Informaţii generale privind obiectul vânzării în special descrierea şi identificarea bunului 

care urmează să fie vândut:  

       Imobil- teren în suprafață de 30.000 mp situat în extravilanul UAT comuna Corbu, parcela Ca489/1 

identificat cu nr. cadastral 117121, carte funciară nr. 117121, aflat în domeniul privat al UAT comuna 

Corbu. Vânzarea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 

83/22.07.2022 

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 cerere scrisă de la sediul UAT comuna Corbu, 

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru; 

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul UAT comuna Corbu, str. Principală, nr. 38, 

localitatea Corbu, comuna Corbu, judetul Constanța; 

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 1.000 lei, 

sumă ce se achită la casieria UAT comuna Corbu; 

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2022, ora 12.30. 

        4. Informaţii privind ofertele:  

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 04.10.2022, ora 12.30; 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT comuna Corbu, Compartiment Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol și Cadastru, str. Principală, nr. 38, localitatea Corbu, 

comuna Corbu, judetul Constanța; 

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

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.10.2022, 

ora 10.00 la sediul Centrului de tineret (sala de ședințe) din str. Principală, nr. 23, localitatea Corbu, 

comuna Corbu, județul Constanța (în spatele Căminului Cultural). 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente 

în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Constanţa,  Secția Contencios şi Administrativ Fiscal cu 

sediul în municipiul Constanţa, strada Traian, nr.31, judeţul Constanţa, telefon/fax:0241582563, e-

mail:tr-ct-contencios-reg@just.ro.  

7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 

12.09.2022 

 


