
 

 

 

 

 

 

ANUNT DE LICITATIE VANZARE 

 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă,: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

COMUNA BRANIŞTEA; COD FISCAL : 4461970 

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

TELEFON 0236/332408   ; FAX 0236/332450; Email branistea@gl.e-adm.ro,  

site   https://www.primariabranistea.ro/ 

 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: 

 

Teren care aparţine domeniului privat al Comunei Branistea,  în suprafaţă de 246  mp, situat în 

cvartalul nr. 2 , parcela nr.20/1,  sat Traian, comuna Braniștea, județul Galați 

 

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local 

nr. 49/15.07.2022 

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: se poate obţine de la Primăria comunei Braniştea 

 

3.2. Denumirea compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un 

exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Asistenta Juridica si Secretariat sat 

Braniştea, comuna Braniştea, str. 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 casieria Primăriei Comunei Branistea 

       

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2022,  ora  12.00. 

 

4.Informaţii privind ofertele: 

 

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.09.2022, ora 16.00 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăriei comunei  Branistea, sat Braniştea, comuna Braniştea, str. Ştefan cel Mare, nr.58, 

judeţul Galaţi 

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.  

 

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.09.2022, ora 

12.30, la sediul Primăriei comunei  Branistea, sat Braniştea, comuna Braniştea, str. Ştefan cel 

Mare, nr.58, judeţul Galaţi 

 

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

Tribunalul Galati, cu sediul în  strada Brailei, nr. 153, mun Galati tel. 0236460333, fax: 

0236412130, email:tr-galati-comunicari@just.ro 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 07.09.2022 
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