
Anunț de licitație 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact:  Comuna Sânpaul, județul Mureș sediul: localitatea Sânpaul, nr.261A, 
județul Mureș, CIF: 432349, tel: 0265713512, fax: 0265713506, e-mail: 
dezvoltaresinpaul@yahoo.com,  persoană de contact: Kedei Mária Réka 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în mod special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:  
Lot 1: Teren intravilan înscris în CF nr. 52164 Sânpaul cu suprafața de 1561 mp, 
nr. Cad./nr. Top. 52164, situat în localitatea Sânpaul 
Lot 2: Terenul intravilan înscris în CF nr. 52910 Sânpaul cu suprafața de 1089 
mp, situat în localitatea Valea Izvoarelor, conform Caietului de sarcini, H.C.L nr. 
69/31.10.2022, O.U.G. nr.57/03.07.2019 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
4. 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, la 
secretariat/ se poate consulta pe site-ul www.comunasinpaul.ro, secțiunea 
Anunțuri 

5. 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire : se poate 
obține de la Compartimentul Urbanism, Primăria comunei Sânpaul, nr.261/A. 

6. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei/exemplar 
ce se achită numerar la casieria instituției, sau se poate descărca gratuit de pe site-
ul www.comunasinpaul.ro. 

7. 3.4 Data -limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.11.2022 
8. 4. Informații privind ofertele :  
9. 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor : 12.12.2022 
10. 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria comunei Sânpaul, județul 

Mureș, localitatea Sânpaul, nr.261A, la secretariat.  
11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : oferta se depune într-un singur 

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

13.12.2022, ora 10,00, la sediul instituției. 
13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 

competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Mureș, Târgu Mureș, 
B-dul 1 Decembrie 1918, nr.250-254, telefon nr. 0265-260.323 int. 117, fax nr. 
0265-222.776 ,e-mail: tr-mures-reg@just.ro. 

14. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
11.11.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


