
Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri domeniul public 
1. Informaţii generale privind concedentul 

 CONCEDENT : COMUNA BRANIŞTEA 

SEDIUL : sat Braniştea, comuna Braniştea, str. Ştefan cel Mare, nr.58, judeţul Galaţi, COD 

FISCAL : 4461970, TELEFON 0236/332408   ; FAX 0236/332450, Email branistea@gl.e-

adm.ro, site  https://www.primariabranistea.ro/ş 

Persoane  de contact:Consilier juridic/ Palade  Alina; Secretar general/Bariz Liliana; 

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:  

Teren în suprafață totală de 31,4498 ha, situat în tarlaua nr.50, parcela nr.1, sat Braniştea, 

comuna Braniştea, judeţul Galaţi, având categoria de folosință baltă, aparţinând domeniului 

public. 

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 

39 din  data de 29.06.2021. 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

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

exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la 

sediul Primăriei Comunei Braniştea. 

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

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment asistenţă 

juridică/ Birou secretar general din cadrul  Primăriei Comunei Braniştea, sat Braniştea, 

comuna Braniştea, strada Ştefan cel Mare, nr.58, judeţul Galaţi.  

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

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu 

numerar la caseria Primăriei Comunei Braniştea. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2021, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.09.2021, ora 09.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Braniştea, sat Braniştea, 

comuna Braniştea, strada Ştefan cel Mare nr.58, judeţul Galaţi. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 

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

 22.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Braniştea. 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

 Tribunalul Galaţi, municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, tel.: 

0236/460333, fax.:  0236/412130, email: tr-galati-comunicari@just.ro. 

 

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

31.08.2021. 
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