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ANUNȚ DE LICITAȚIE CONCESIONARE TEREN,  doar domeniu privat 

 

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 SATCHINEZ, strada DALIEI, nr. 82 comuna SATCHINEZ, 

judeţul TIMIȘ, telefon 0256379500, fax 0256379502, email office@satchinez.ro. 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea 

și identificarea bunului care urmează să fie vândut:  

Teren în localitatea Hodoni, strada Cartiz, înscris CF 407023 Satchinez în suprafață de  

1439 mp constând în teren intravilan, având categoria de folosință curți construcții, 

proprietatea privată a comunei Satchinez, cu destinația construire clădiri rezidențiale.  

  

Concesionarea se face conform art. 362 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii 

Consiliului Local nr. 23 din data de 28.02.2023.  

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la 

sediul Comunei  SATCHINEZ, strada DALIEI, nr. 82. 

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 

vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: 

SECRETAR GENERAL al Comunei SATCHINEZ, 0256379500, strada 

DALIEI, nr. 82 comuna SATCHINEZ, judeţul TIMIȘ. 

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: 50 lei, se poate 

achita cu numerar la caseria Comunei Satchinez. 

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2023, ora 15.   

4. Informații privind ofertele:  

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 28.03.2023, ora 15 (între data publicării 

anunțului și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 20 de 

zile calendaristice). 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna SATCHINEZ, strada DALIEI, nr. 

82, comuna SATCHINEZ, judeţul TIMIȘ. 

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

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

29.03.2023, începand cu ora 10, la sediul Comunei Satchinez. 

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 

în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 

mailto:office@satchinez.ro
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Timiș,  localitatea Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața Țepeș Vodă, nr. 2A, județul 

Timiș, e-mail: tr-timis-reg@just.ro, tel. 0256498054. 

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

mailto:tr-timis-reg@just.ro

