
Anunț  

privind vânzarea prin licitație  publică a unui teren aparținând domeniului privat al 

comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Oșorhei, în suprafață de 411 mp, 

având nr. cad. 61799, înscris în CF nr. 61799  Oșorhei 

 

• Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de 

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 

contact:  Oșorhei, nr. 71, Comuna Oșorhei, județul Bihor, telefon 0259 313 213, fax 

0259 313 213, email primaria.osorhei@cjbihor.ro, Administrator public Macarie 

Benone. 

 

• Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, descrierea și identificarea 

bunului care urmează să fie vândut:: Vânzare teren aparținând domeniului privat al 

comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Oșorhei, în suprafață de 411 mp, 

având nr. cad. 61799, înscris în CF nr. 61799  Oșorhei, conform HCL nr. 99 din data 

22.07.2021 și OUG nr. 57 din 03.07.2019. 

 

• Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere de la 

sediul instituției, Compartiment achiziții publice din cadrul Primăriei comunei 

Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71, comuna Oșorhei, județul Bihor, telefon 0259 313 213, fax 

0259 313 213, email primaria.osorhei@cjbihor.ro sau on-line de pe site-ul 

www.primaria-osorhei.ro, secțiunea – Informații publice, categoria Licitații. Persoana 

de contact : Administrator public Macarie Benone. 

 

• Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar din documentația de atribuire,  

potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: Daca se ridica de la 

sediul instituției, 12 lei / exemplar, ce se achita la casierie sau se poate descarcă de pe 

site gratuit 

 

• Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.08.2021 – ora 14.00 

 

• Data-limită de depunere a ofertelor: 27.08.2021 – ora 14.00 

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71, 

comuna Oșorhei, jud. Bihor, Registratura. 

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:: Se depun într-un singur exemplar, 

într-un plic sigilat 

 

• Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.08.2021 – 

ora 14.00 la Primăria comunei Oșorhei, localitatea Oșorhei, nr. 71, comuna Oșorhei, 

jud. Bihor 

 

• Denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute:: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, 

Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: 

tr-bihor-reg@just.ro 

 


