
 
ANUNȚ VÂNZARE BUNURI PROPRIETATE PRIVATĂ 

 
  
1. Informatii privind autoritatea contractuala, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax și/sau adresa de email ale persoanei de contact: 

 Primaria comunei Mălini, cu sediul în  localitatea Mălini, str. Principală, nr. 979, județul Suceava, 

Cod fiscal: 6526587, tel:0230/537305; 0230/543561; e-mail: primariamalini@yahoo.com. 

2. Informatii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului 

care urmează să fie vândut: 10 loturi (parcele) de teren, proprietate privată a comunei Mălini, 

identificate astfel: 

- Lot nr. 1 - Teren în suprafața de 1231 mp, număr cadastral 37546, categoria de folosință 

neproductiv, situat în intravilanul satului Poiana Mărului, comuna Mălini; 

- Lot nr. 2 - Teren în suprafața de 1349 mp, număr cadastral 30141, categoria de folosință 

fâneață, situat în intravilanul satului Văleni – Stânișoara, comuna Mălini; 

- Lot nr. 3 - Teren în suprafața de 1000 mp, număr cadastral 30138, categoria de folosință 

fâneață, situat în intravilanul satului Văleni – Stânișoara, comuna Mălini; 

- Lot nr. 4 - Teren în suprafața de 500 mp, număr cadastral 30137, categoria de folosință 

fâneață, situat în intravilanul satului Văleni – Stânișoara, comuna Mălini; 

- Lot nr. 5 - Teren în suprafața de 1127 mp, număr cadastral 40015, categoria de folosință 

neproductiv, situată în extravilanul satului Poian Mărului, comuna Mălini; 

- Lot nr. 6 - Teren în suprafața de 4249 mp, număr cadastral 38796, categoria de folosință 

neproductiv, situat în extravilanul satului Mălini, comuna Mălini; 

- Lot nr. 7 - Teren în suprafața de 665 mp, număr cadastral 40020, categoria de folosință 

neproductiv, situat în extravilanul satului Poiana Mărului, comuna Mălini; 

- Lot nr. 8 - Teren în suprafața de 3596 mp, număr cadastral 38823, categoria de folosință 

neproductiv, situat în extravilanul satului Mălini, comuna Mălini; 

- Lot nr. 9 - Teren în suprafața de 5407 mp, număr cadastral 38803, categoria de folosință 

neproductiv, situat în extravilanul comunei  Mălini; 

- Lot nr. 10 - Teren în suprafața de 3266 mp, număr cadastral 39999, categoria de 

folosință fâneață, situat în extravilanul satului Iesle, comuna Mălini; 

Vânzarea se face conform HCL nr. 3 / 07.02.2021 și în temeiul legal al OUG nr. 57/2019. 

 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar 

al documentației  de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartiment Achiziții Publice. 

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 

obtine un exemplar din documentatia de atribuire: 



Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Mălini, str. Principală, nr. 979, 

localitatea Mălini, județul Suceava. 

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar: 

Costul documentației este de 50 lei și se achită în numerar la casieria Primăriei Mălini. 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 05.03.2021, ora 09.30. 

4. Informatii privind ofertele: ofertele se depun în plic, în limba română, conform documentației de 

atribuire. 

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2021, ora 09.00. 

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Primaria comunei Mălini, cu sediul în  localitatea  

     Mălini, str. Principală, nr. 979, județul Suceava, Compartiment Registratură. 

     4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 

      Se depune intr-un singur exemplar original. 

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor :  

     12.03.2021, ora 09.30, Primaria comunei Mălini, cu sediul în  localitatea Mălini, str. Principală, nr.     

     979, județul Suceava. 

6.  Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/s-au adresa de email aIe instanței 

competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: 

     Tribunalul Suceava, Sectia de Contencios Administrativ, mun. Suceava, Str. Ştefan cel 

Mare, nr. 62, cod 720062, telefon 0230/214948, 0230/523290, email: trsv-registratura@just.ro. 

7.  Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 

     17.02.2021. 

 


