
 

  

 
ANUNT PUBLIC 

 
Concesionare teren aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava 

 
1. Informaţii generale privind concedentul: UAT COMUNA MIROSLAVA, cod fiscal 4540461, 
sat Miroslava, Str. Constantin Langa nr. 93, com. Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro si achizitii@primariamiroslava.ro 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
- teren (13 loturi)  aparținând domeniului privat al comunei Miroslava pentru construire locuințe 
tineri din comuna Miroslava și specialisti: 
 
    NC   Tarla   Suprafata  
Nr. Cadastral Tarla Suprafața 
      77289 T 75 500 mp 
      77391 T 75 581 mp 
      77343 T 75 500 mp 
      77273 T 75 500 mp 
      77357 T 75 500 mp 
      77334 T 75 500 mp 
      77329 T 75 500 mp 
      77271 T 75 531 mp 
      77341 T 72 600 mp 
      77258 T 75 500 mp 
      77356 T 75 500 mp 
      77422 T 72 602 mp 
      77246 T 75 500 mp 
 
Redeventa este de minim:2,7/lei/mp/an teren situat in T72 si 2,3/lei/mp/an teren situat in T75.   
 
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. 
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; 
5. Data limită pentru solicitare clarificări: 06.11.2019, orele 16.00. 



 

  

6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.11.2019, orele 14.00. 
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: 12.11.2019, 
orele  10.00 la sediul primăriei din 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. 
0232/213332; fax. 219899; e-mail : admin.isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro  
9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
21.10.2019. 


