
Anunț de participare la licitație publică 

Vânzare bunuri din domeniul privat al UAT Comuna 
Roesti  

 

1. 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: Comuna Roesti ,C.F. 2541460 , sat Roesti , comuna Roesti , județul Valcea , 
telefon 0250764560, fax. 0350524408, e-mail:, roesti@vl.e-adm.ro, 
primroesti@yahoo.com. 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: vânzarea unei parcele de teren intravilan 
în suprafață de 377 mp,amplasat in satul Barbarigeni , înscris în CF: 35834, proprietatea 
privată a Comunei Roesti  conform H.C.L. nr. 30/30.06.2021. 

Licitația de vânzare se organizează conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

   Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplaral documentației de atribuire: la cerere de la sediul Primăriei Comunei Roesti . 

   Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Primăria Comunei Roesti , sat Roesti , județ Valcea , cod poștal 247540. 

   Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ: 20 lei, ce se 
achită cu numerar la casieria Primăriei Comunei Roesti . 

   Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.10.2021, ora 10.00. 
4. Informații privind ofertele: 

   Data-limită de depunere a ofertelor: 22.10.2021, ora 10.00. 
   Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Roesti , sat. Roesti , județ 

Valcea , cod poștal 247540. 
   Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.10.2021, 

ora 10.00, la Primăria Comunei Roesti , sat. Roesti , jud. Valcea , sala de ședințe. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 

competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de contencios Administrativ a Tribunalului Valcea , Bulevardul Scuarul 
Revoluţiei nr. 1 ,Rm Valcea .email :  tr-valcea@just.ro, tel :(0250)73 91 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE 
 

Subsemnatul ___________________________________________________ 
                                                                                      (numele si datele de identificare) 
membru in comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
_______________________________, numit prin documentul _________________ 
                      (denumire ctr.) 
emis de autoritatea contractanta ______________________ , la data de _________. 
                                                                        (denumire autoritate contractanta) 
declar pe propria raspundere urmatoarele: 
 

Prin termenul informatie inteleg orice data, document, graphic, harta, planuri de 
executie, programe de calculator, baze de date si alte asemenea stocate prin orice mijloc si, 
de asemenea, orice informatie pusa la dispozitie in legatura directa ori indirecta cu evaluarea 
ofertelor pentru _____________________________________ 

                                                                                  (definire obiect contract de achizitie publica)  
sau cu activitate din cadrul ______________________________________________ 
                                                                                            (autoritate contractanta) 
voi trata orice informatie la care am access sau mi-a fost data ori adusa la cunostinta drept 
secreta si confidentiala si nu voi transmite unei terte parti fara aprobarea in scris a conducerii 
autoritatii contractante sau a unui potential client, dupa cum este cazul. 
 Inteleg, de asemenea, ca aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care transmiterea 
informatiilor se face ca o consecinta a unei obligatii legale. 
 Informatiile pe care le detin le voi folosii in unicul scop de a efectua evaluarea ofertelor 
pentru atribuirea contractului _____________________________________. 
 Ma angajez sa nu copiez, sa nu multiplic sis a nu reproduce informatia fara aprobarea 
in scris a autoritatii contractante si sa nu permit persoanelor in afara comisiei de evaluare sa 
intre in contact cu informatia. Voi lua toate masurile rezonabil posibile pentru a impiedica 
accesul la informatia aflata sub controlul meu precum si copierea acesteia. 
 Voi informa imediat conducerea autoritatii contractante daca am cunostinte despre 
orice acces neautorizat la orice informatie si modul in care a avut loc acest acces. 
 
 Dau prezenta declaratie de confidentialitate pe propria raspundere, cunoscand 
prevederile legale cu privire la confidentialitatea si pastrarea secretului informatiei. 
 
 
 
 
 
 

Numele si prenumele _____________ 
 
Data ________________  
 
Semnatura ___________ 

 


