ANUNT PUBLIC
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND VANZATORUL:
denumire: UAT COMUNA MIROSLAVA
cod fiscal : 4540461
adresa : SAT MIROSLAVA STR. CONSTANTIN LANGA NR. 93, COMUNA
MIROSLAVA, COD 707305, JUD. IAŞI
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@primariamiroslava.ro
Persoane contact : sef Birou Achizitii Publice- Investitii - Burcuta Elena
Consilier juridic Birou Achizitii Publice – Investitii- Manea Anisoara
Tel. 0232.295680, int. 34; fax. 0332/424444
2. INFORMAŢII GENERALE privind obiectul vanzarii : imobile situate în extravilanul
com. Miroslava, jud. Iasi, în suprafaţă de 25.000 mp- NC 62546 respectiv 19375 mp – NC 77629 si
NC 78196. Pe terenurile concesionate se afla:
- constructie - anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 77 mp, utilitati
conform autorizatie nr. 154/04.03.2015 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina
Electric SRL
- constructie - anexa exploatatie agricola apicultura cu suprafata construita de 78 mp, utilitati
conform autorizatie nr. 113/10.05.2012 emisa de UAT Comuna Miroslava apartinand SC Algina
Electric SRL
- iaz amenajat in suprafata de 1,63 ha conform autorizatie nr. 25/20.07.2018 cu valabilitate pina la
data de 30.06.2023 emisa de Administratia Nationala Apele Romane , Administratia Bazinala de
apa Prut- Barlad – apartinand SC ALGINA ELECTRIC SRL.
Imobilele se află în proprietatea privata a comunei, nu sunt revendicate şi nu fac obiectul
unor litigii.
Pretul de pornire :
2,50 euro/mp pentru suprafata de 25.000 mp
2,20 euro/mp pentru suprafata de 19.375 mp
3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi ; tel.
0232/295680, int. 34, pers. contact : Burcuta Elena, Manea Anisoara

4. COSTUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire : costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea
efectuată în acest sens;
Documentatia de atribuire se pune la dispozitia persoanelor interesate pana la data de 21.10.2019,
orele 16.00, respectiv cu 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor ;
5. Data limită pentru solicitare clarificări: 18.10.2019. orele 13.30
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea ofertelor:
24.10.2019, orele 9.00 ; Adresa la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava , sat
Miroslava , comuna Miroslava , judeţul Iasi , cod postal 707305 ; Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior.
7. DATA ŞI LOCUL unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.10.2019 , ORELE 12.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi
8. DENUMIREA, ADRESA, numărul de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Judeţean Iaşi , Secţia contencios administrativ, Str. Anastasie Panu nr. 26, Iaşi , jud. Iasi , cod
700020, tel. 0332/435700; fax. 219899; e-mail : tr-iasi-reg@just.ro
9. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 14.10.2019.

