
 
 
 

Anunt de vanzare prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
Comunei Darlos 

  
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  

Comuna Darlos,  localitatea Darlos,nr.590, județul Sibiu, cod poștal 557090, telefon 
0269/852401 , e-mail:  secretar_dirlos@yahoo.com, cod fiscal 4406010. 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie vândut:  

Doua parcele de teren, apartine domeniului privat al Comunei Darlos, identificate astfel:  

-Parcela A-  Imobil teren situat in intravilanul localitatii Darlos, F.N. identificat în CF Darlos nr. 
100407 sub nr. Cadastral100407  nr.Topografic 100407, in suprafata de 601 mp;  

-Parcela B,- Imobil teren situat in intravilanul localitatii Darlos, F.N. identificat în CF Darlos nr. 
101761 sub nr. Cadastral 101761 nr.Topografic, 101761 in suprafata de 272 mp;  

Vanzarea se face in conformitate cu OUG nr.57/2019 si Hotararii Consiliului Local Darlos 
nr.45/29.08.2022 si Hotararii Consiliului Local  Darlos nr.46/29.08.2022. 

3. Informații privind documentația 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:  

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul  Buget finante, Taxe si impozite locale.  

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul  Buget finante, Taxe si impozite locale din cadrul  
Comunei Darlos, Darlos,nr. 590, județul Sibiu.  

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se 
ridică de la sediul instituției:  

100 lei / exemplar, ce se achită la casierie instituției. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 27.09.2022, ora 10.00.  



 
4. Informații privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05.10.2022, ora 09.00.  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Comuna Darlos, Darlos, nr. 590, județul Sibiu, Compartimentul Urbanism,Registratura si Relatii 
cu Publicul . 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.  

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:  

05.10.2022, ora 11.00, Comuna Darlos, Darlos, nr. 590, județul Sibiu,  in Sala de sedinta  

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Instanta compotenta cu solutionarea litigiilor referitoare la prezenta procedura este 
Tribunalul Sibiu – Sectia Contencios Administrativ –Fiscal  cu sediul  in Municipiul.Sibiu Str. 
Ocnei, nr. 33, 550188, Sibiu. Email. tribunalul.sibiu@just.ro. Telefon. +40-269-217104. Fax. 
+40-269-217702. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 
13.09.2022. 

 

 

 

 


