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ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA  CONSILIULUIL LOCAL PADINA 

nr. …… din 11.08.2021 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR, 

 TABUSCA VIOREL                                FRĂTICA NICU 

 

 

 

FISA DE DATE A PROCEDURII  vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa 

specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, 

situat in str. Mare, nr. 97 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: PRIMARIA PADINA 

Adresa: STR. MARE NR. 91 A,  

Localitate: COM. PADINA Cod postal: Tara: ROMĂNIA 

Punct(e) de contact: SEDIU PRIMARIEI 

PADINA 

In atentia: D-LUI PRIMAR 

Telefon: 0238/534173 

E-mail: primariapadina@ymail.com Fax: 0238/534173 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele 

suplimentare pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise 

la: 
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□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

□ UAT 

 

□ Altele (precizati): ————————— 

□ ADMINISTRATIE PUBLICA 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu □ 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 

contractanta/entitatea contractanta 

Vanzare prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. 

Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 ____________________ 

 II.2) DURATA CONTRACTULUI  

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI 

TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          

da □ nu □ 

 

 

 

 

III.1.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                

da □ nu □ 

 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

 

 

III.1.3. Legislatia aplicabila 
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 OUG NR. 57/2019 Privind Codul Administrativ 

 Actele normative precizate în această secțiune trebuie să fie valabile / în vigoare la data 

transmiterii documentației și în corelație cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) cele prevazute în caietul de sarcini 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

- cfr. OUG nr. 57/209  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       

Offline  □     On line  □ 

 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

(concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile 

corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire ) 

 

 

 

□   Cel mai mare  pret oferit 

 

X 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        

da □ nu □ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

 

 

IV.3.1) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                

da □ nu □ 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 



4 

 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

 

IV.3.2) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau 

cererea de participare 

ROMANA 

 

Altele: 

___________________________________________________________________________

_- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu 

etapa finala de L.E.   

 

 

 

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          

da □ nu □ 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 

_____________________________ 

 

 


