
 

 

Anunț  

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, tel fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  

COMUNA CÂLNIC, COMUNA CÂLNIC, STR. PRINCIPALĂ, NR.20, JUDEȚUL ALBA, 

telefon 0258747050, fax 0258747041, e-mail: primaria_calnic@yahoo.com, COD FISCAL 

4561936 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea 

bunurilor care urmează să fie vândute:  

-Imobil teren intravilan în suprafață de 630 mp situat în Comuna Câlnic, înscris în CF 

NR.76841 CÂLNIC, NR.TOP 76841-teren neîmprejmuit, aparținând domeniului privat al 

Comunei Câlnic, conform HCL 87/29.07.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019; 

 

- Imobil teren intravilan în suprafață de 436 mp situat în Comuna Câlnic, înscris în CF 

NR.76838 CÂLNIC, NR.TOP 76838-teren neîmprejmuit, aparținând domeniului privat al 

Comunei Câlnic, conform HCL 88/29.07.2022  și temeiului legal: O.U.G. 57/2019 

 

- Imobil teren intravilan în suprafață de 2.418 mp situat în Comuna Câlnic, înscris în CF 

NR.76824 CÂLNIC, NR.TOP 76824-teren împrejmuit, aparținând domeniului privat al 

Comunei Câlnic, conform HCL 86/29.07.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019 

 

         -Imobil teren intravilan în suprafață de 1.167 mp situat în Comuna Câlnic,  înscris în CF 

NR.76852 CÂLNIC, NR.TOP 76852-teren împrejmuit, aparținând domeniului privat al 

Comunei Câlnic, conform HCL 93/19.08.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019 

 

3. Informații privind documentațiile de atribuire: se regăsesc în caietele 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-Compartiment Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar și 

Urbanism și Compartiment Financiar-Contabil sau se poate consulta pe site-ul: www.primaria-

calnic.ro.  

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

mailto:primaria_calnic@yahoo.com
http://www.primaria-calnic.ro/
http://www.primaria-calnic.ro/


 

Se poate obține de la Compartimentul Patrimoniu, Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism 

sau de la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Comunei Câlnic, Comuna Câlnic, 

strada Principală, nr.20, județul Alba.  

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă 

se ridică de la sediul instituției:  

200 lei/exemplar, se achită în numerar la casieria Comunei Câlnic sau prin ordin de plată în 

contul RO58TREZ00521340250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sebeș, cod fiscal 

4561936. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.09.2022 ora 10.00. 

4. Informații privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2022, ora 10.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Comuna Câlnic, Localitatea Câlnic, Str.Principală, nr.20, Județul Alba- Compariment Accesare 

și Implementare Proiecte, Resurse Umane și Relații 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:  

10.10.2022, ora 12.00, Comuna Câlnic, strada Principală, nr. 20, județul Alba. 

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 

instanței:  

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu 24, Alba Iulia, 

Jud.Alba, Telefon 0258 813 510, Fax: 0258 811 184, E-mail: tribunalul.alba@just.ro.  

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

15.09.2022 
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