Județul Hunedoara
Primăria comunei Beriu
Nr.1328/19.05.2021

ANUNȚ
privind vânzarea prin licitație publică a unor imobile aparținând domeniului privat
al comunei Beriu, Județul Hunedoara

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: Primăria comunei Beriu, cu sediul în Beriu, nr. 131, județul Hunedoara,
telefon: 0254/ 246 170, fax: 0254/ 246 236, e- mail: primariaberiu@gmail.com, cod fiscal: 4521281.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut:
- licitație publică pentru vânzare teren care aparține domeniului privat de interes local al comunei Beriu, situat în
localitatea Sibișel, comuna Beriu, număr cadastral 64307, C.F.64307 în suprafaţă de 1.044 mp. Vânzarea se face conform
art. 363 din OUG nr.57/2019 si conform HCL 13/11.03.2021;

- licitație publică pentru vânzare teren extravilan care aparține domeniului privat de interes local al comunei Beriu, situat
în localitatea Orăștioara de Jos , comuna Beriu, număr cadastral 63402, C.F. 63402 în suprafaţă de 5000 mp. Vânzarea se
face conform art. 363 din OUG nr.57/2019 si conform HCL 14/11.03.2021.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se
poate obține de la sediul Primăriei comunei Beriu, compartiment Juridic
3.2. Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Biroul juridic din cadrul Primăriei comunei Beriu, nr. 131, județul Hunedoara.
4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.06. 2021, ora 15: 00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei comunei Beriu, nr. 131 la Biroul juridic
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar, într-un plic sigilat
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.06. 2021, ora 10: 00, la sediul Primăriei
comunei Beriu, județul Hunedoara
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/ sau adresa de e- mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie
1918, nr. 35, județul Hunedoara, telefon: 0254/ 262 251, fax: 0254/ 216 333, e- mail: tribunalul.hunedoara@just.ro,
respectând dispozițiile Legii nr. 554/ 2004.
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