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Nr. 23935  din 03.10.2022                

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU 

STRIGARE  

Licitația nr.  2 

Obiect: Organizarea licitaţiei pentru valorificarea prin vânzare a bunurilor sau 

materialelor aflate în stare de funcționare, în proprietatea UAT Comuna Oituz, 

Județul Bacău, rezultate în urma demolării sau a dezmembrării, respectiv 

SPĂRTURĂ DE GRANIT 

 

Denumirea şi adresa institutiei publice, precum şi locul unde pot fi vazute 

bunurile scoase din functiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac 

obiectul licitaţiei : 

Denumire: U.A.T. Comuna Oituz, Județul Bacău  

Adresa : Comuna Oituz, sat Oituz, str Principală, nr. 189, jud Bacău 

Tel: 0234/337010, fax: 0234/337503, e-mail primaria@primariaoituz.ro,  

Locul unde poate fi văzută spărtura de granit rezultată în urma renovării 

Căminului Cultural Oituz este Zona Bâtcă. 

data până la care pot fi trimise adresele instituţiilor publice în vederea 

transmiterii fără plata în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1:  

10 octombrie  2022, ora 08:00. 

adresa, data şi ora tinerii licitaţiei pentru vanzarea bunurilor, precum şi 

datele de desfăşurare a urmatoarelor licitatii, în caz de neadjudecare: 

Adresa: Sediul Primăriei Comunei Oituz, județul Bacău 

Data: 10 octombrie 2022 

Ora: 10:00 
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Licitația nr. 3: 17 octombrie 2022, ora 10:00 

numărul de telefon sau de fax unde se pot obtine relatii despre bunul sau 

bunurile scoase din functiune, materialele sau piesele rezultate în urma 

demolarii sau dezmembrarii acestora, scoase la vânzare, şi condiţiile pe care 

trebuie să le indeplineasca potentialii achizitori spre a fi admisi la licitaţie; 

Tel: 0234/337010 

Fax: 0234/337503 

Conditii de participare la licitație: La licitatiile de vânzare a bunurilor care nu mai 

sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma 

demolarii sau a dezmembrarii, respectiv SPĂRTURA DE GRANIT poate 

participa orice persoană fizică sau juridică potenţial cumparatoare, care prezintă, 

până la data ținerii sedintei de licitaţie, următoarele documente: 

1. chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata 

de casieria Primăriei Comunei Oituz; 

      2. copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comerţului şi codul 

fiscal, pentru      persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru 

persoanele fizice. 

preţul de pornire a licitaţiei: 

Prețul de pornire a licitației este 1932 lei. 

cota de cheltuieli de participare. 50 lei. 

 

 Primar                                                                                     Întocmit 

  Petrișor Claudiu                                                         Consilier achiziții publice 

                                                                                                    Bîscă Ionuț 

 


