
ANUNŢ DE LICITAŢ IE 

 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIA LĂ ORAŞUL ISACCEA, Str. 1 Decembrie , nr.25, 

orașul Isaccea, județul Tulcea, cod postal 825200,  cod fiscal 3721907, telefon 

0240506600, fax 0240506623, e-mail : secretariatisaccea@gmail.com, persoana de 

contact : MORARU LOREDANA, e-mail persoana de contact: 

secretarisaccea@gmail.com 

 

2.  Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea 

bunului care urmează să fie concesionat:  

 

Imobil  în suprafaţă de 105.543 mp este situat în extravilanul orașului Isaccea, județul 

Tulcea, tarla 4, parcela 29, categorie de folosință neproductiv ce aparţine domeniului 

privat al orașului Isaccea conform H.C.L. nr.25/27.02.2020, înscris în Cartea Funciară 

nr. 34588 a UAT ISACCEA, având număr cadastral 34588, identificat prin 

vecinătăţile: -N – Neproductiv 30, IE 30456; - S – Drum 29/1;- E-IE 304456, IE 

30865;  V— HC28 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 

al documentației de atribuire: la cerere la sediul Primăriei orașului Isaccea 

3.2. Denumirea și adresa serviciului de la care se poate obține documentația de 

atribuire: Compartiment Secretariat, Relații Publice, Arhivă, str.1 Decembrie, 

nr.25, oraș Isaccea, județul Tulcea, et.1, cam.106. 

3.3.  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei 

de atribuire: 50 lei/exemplar, sumă ce se achită la casieria instituției. 

3.4.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2021 

 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1    Data limită de depunere a ofertelor: 26.08.2021, ora 10. 

4.2  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Isaccea,  Str. 1 

Decembrie , nr.25, orașul Isaccea, județul Tulcea, cod postal 825200. 

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

original. 

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26 .08.2021, 

Ora 12, Primăria orașului Isaccea, str.1 Decembrie, nr.25, județul Tulcea, Sala de Sedinte, 

et.1. 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 

în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Tulcea, 

str.Toamnei, nr.15, mun.Tulcea, jud.Tulcea, cod 820127, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro, 

tel.. 0240504276, fax 0240518544 

 

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

03.08.2021. 
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