
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Radovan, şos. 

Calafatului, nr.29, judeţul Dolj, cod poştal 207485, telefon 0251/359223, e-mail: 

oljprimariaradovan@gmail.com, cod fiscal 5077617. 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie vândut: - 78 parcele de teren intravilan, în suprafaţă totală de 46501 mp 

apartinand domeniului privat al Comunei Radovan, situate in comuna Radovan, sat Fantanele, T 8,9, p 178, 

179, judetul Dolj, identificate cu urmatoarele numere cadastrale: 30173, 30170, 30220, 30061, 30185, 

30168,30098,30226,30119,30127,30183,30162,30222,30125,30053,30200,30221,30167,30070, 

30178,30085,30123,30130,30105,30177,30064,30154,30159,30223,30219,30171,403/35,30067, 

30214,30134,30157,30198,30225,30121,30164,30161,30155,30129,30166,30213,30160,30124, 

30052,30068,30118,30199,30132,30065,30060,30133,30156,30210,30058,30071,30212,30062, 

30165,30169,30126,30122,30131,30211,30197,30063,30073,30128,30182,30083,30074,30153, 

30176, 30184, 30224. -teren extravilan în suprafaţă totală de 42280 mp, apartinand domeniului privat al 

Comunei Radovan situat în comuna Radovan, Nr. cadastral 32794, T61/1, FN 760, conform HCL 

34/23.08.2022, HCL 35/23.08.2022 şi temeiului legal: O.U.G. 57 /03.07.2019. 

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: la cerere, de la sediul instituţiei, Casieria comunei Radovan sau se poate 

consulta pe site-ul: www.primariacomuneiradovan.ro, secţiunea - Anunturii. 

3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 

obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obţine de la Casieria Comunei Radovan, şos. 

Calafatului,nr.29, judeţul Dolj. 

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

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ: Gratuit, se poate ridica de la sediul instituţiei, sau se poate 

descărca de pe website-ul instituţiei: www.primariacomuneiradovan.ro. 

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07 /09/2022, ora 10.00 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15/09/2022, ora 10.00. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Radovan, şos.Calafatului,nr.29, judeţul Dolj. 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15/09/2022, ora 12.00, 

Comunei Radovan,şos.Calafatului,nr.29, judeţul Dolj. 

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se poate introduce la secţia de 

contencios administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr. 12, judeţul Dolj, telefon 

0251/418.612, fax: 0251/410.140, E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/08/2022 


