
COMUNA MARPOD 

JUDETUL SIBIU  

COD FISCAL 4480238 

TELEFON/FAX :0269583289;0269583288 

E-MAIL :clmarpod@yahoo.com 

Nr. 1954 din data de 17.08.2021 

ANUNT DE LICITATIE 

 

1.Informaţii generale privind vanzatorul 

Denumire : Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Marpod 

Cod fiscal :4480238 

Sediul :localitatea Marpod , nr.327, comuna Marpod, judetul Sibiu  

Cod postal :557135, Romania 

Telefon /Fax :0269583289;0269583288 

E-mail :clmarpod@yahoo.com 

Site oficial : www.primarimarpod.ro 

2.Informaţii generale privind obiectul vanzarii 

 Imobilul construcție + teren este situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr.343 , Comuna Marpod 

, județul Sibiu , având următoarele date de identificare: teren -curte  înscris în CF nr. 100090 Marpod – top 396/1 

, 397/1  în suprafață totala de 700 mp cu construcție - casa de piatra  înscrisă în CF nr. 100090 top 396/1 , 397/1-

C1 , cu suprafața construită la sol de 117 mp , regim de inaltime P, proprietate privată a comunei Marpod.  

 Temei legal : HCL Marpod nr. 47/12.08.2021 şi OUG 57/2019. 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisa , de la sediul Primariei Comunei Marpod , prin e-mail la adresa 

clmarpod@yahoo.com sau de pe site-ul oficial www.primariamarpod.ro.  

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul vanzatorului , de la care se poate obţine un exemplar 

din documentaţia de atribuire: Sediul Primariei comunei Marpod -Compartimentul Agricol si Cadastru  ,  

localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod , cod postal 557135, judetul Sibiu. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatie de atribuire : Gratuit 

3.4.Data - limită pentru solicitarea clarificărilor cu privire la documentatia de atribuire : 03.09.2021 ora 

12.00 

4.INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:  

4.1.Data - limită de depunere a ofertelor: 14.09.2021 ora 9.00 

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primariei Comunei Marpod - Registratura ,  localitatea 

Marpod, strada Dealului , nr.327 , cod postal 557135,  comuna Marpod, judetul Sibiu. 

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : Oferta va fi depusă  intr-un singur exemplar original. 

5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  14.09.2021 ora 10.00 la 

sediul Primariei Comunei Marpod din localitatea Marpod, strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod, judetul 

Sibiu, sala de sedinte a Consiliului Local al Comunei Marpod . 

6.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Actiunea in 

justitiei se poate introduce la sectia contencios administrativ  a Tribunalului Sibiu , Adresa : Str. Ocnei, nr. 33, 

550188, Sibiu Email: tribunalul.sibiu@just.ro, Telefon +40-269-217104 , Fax 

+40-269-217702. 

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 17.08.2021 
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