
 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE 

        Privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafată de 149.247 mp, aflat în domeniul 

public şi privat al comunei Şotânga,  înscris în CF nr. 75912, CF nr. 80299, CF nr. 76073, CF nr. 75911, 

situat în comuna Şotânga, judeţ Dâmboviţa 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA ȘOTÂNGA, strada 

Constantin Brâncoveanu, nr. 373, Șotânga, judeţul Dâmbovița, telefon 0245229207, fax 0245229013, email 

primaria@sotanga.ro. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă totală de 149.257 mp, compus din: 

- 54.455 mp teren intravilan neproductiv, CF nr. 75912, aflat în domeniul privat al comunei Şotânga; 

- 34.109 mp teren intravilan neproductiv, CF nr. 76073, aflat în domeniul public al comunei Şotânga; 

- 51.015 mp teren extravilan neproductiv, CF nr. 80299, aflat în domeniul public al comunei Şotânga; 

- 9.678 mp teren extravilan drum, CF 75911, aflat în domeniul public al comunei Şotânga. 

Concesionarea se face conform O.U.G nr. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Șotânga nr. 8 din 31.01.2023. 

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: În urma unei solicitări scrise depusă la sediul concedentului sau transmisă 

electronic prin email, însoțită de dovada plăţii unei taxe de 150 lei/documentație. Plata taxei se va achita 

fie la casieria primăriei comunei Șotânga, fie în contul RO74 TREZ 2715 006X XX00 0257, deschis la 

Trezoreria Târgoviște (C.I.F: 4344570). 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Financiar Contabil, Administrare Patrimoniu, 

Achiziţii Publice, Contractare şi Investiţii, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, comuna Şotânga, 

județul Dâmbovița. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei/documentație. 

Plata taxei se va achita fie la casieria primăriei comunei Șotânga, fie în contul RO74 TREZ 2715 006X 

XX00 0257, deschis la Trezoreria Târgoviște (C.I.F: 4344570). 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06/03/2023, orele 12:00. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16/03/2023, orele 14:00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: strada Constantin Brâncoveanu, nr. 373, comuna Şotânga, 

județul Dâmbovița – Biroul Relaţii cu Publicul şi Arhivă. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original semnat de ofertant. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17/03/2023, orele 10:00, în 

Sala de Şedinţe - strada Constantin Brâncoveanu, nr. 373, comuna Şotânga, județul Dâmbovița. 

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

soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbovița- Secția 

Contencios Administrativ; adresa: Calea București, nr. 3, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, 

telefon 0245612344, e-mail: tr.dambovita-brp@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.02.2023. 

 


