
VÂNZĂRI 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ 
VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 
1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, CIF, adresa, numărul 

de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Comuna DAIA ROMÂNĂ, 

județul Alba, CIF 4562206, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258/763101, 0258/763489 E-

mail daiaprimaria@yahoo.com 

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

bunului care urmează să fie vândut:  

-Teren în suprafață de 827 mp. ,situat în Comuna Daia Română, sat Daia Română, jud. 

Alba, identificat prin CF 72821. 

Terenul aparține domeniului privat al Comunei Daia Română și este aprobat vânzării 

conform HCL 122/15.12.2022 și OUG 57/2019. 

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:solicitare scrisă la sediul Comunei Daia 

Română nr.326 jud.Alba. 

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Compartimentul 

juridic, Secretariat administrativ și Registratură, Resurse Umane, Monitorizarea 

procedurilor administrative din cadrul Comunei Daia Română nr.326 jud.Alba. 

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

                                                 nu e cazul 

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor (data si ora):    11.01.2023 ora 10.00 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1 Data limită de depunere a ofertelor (data si ora):   19.01.2023 ora 10.00 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Daia Română nr.326 

jud.Alba. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:   1 exemplar 

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

23.01.2023 ora 10.00 la sediul Comunei Daia Română nr.326 jud.Alba. 



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

competente în soluţionarea litigiilor apărute: Judecatoria Sebes, Sebeș, strada Lucian 

Blaga, nr.47,județul Alba, Telefon: 0258/733146, Fax: 0258/730976, E-mail: 

judecatoria.sebes@just.ro  

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

publicării: 27.12.2022 

 

 

 

Reprezentant legal, 

HĂPRIAN VISARION 

 

 

 

Semnătura /ştampila 


