
ANUNŢ  LICITAŢIE 
 
 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Heleşteni, sat Heleşteni,  numărul 131, județul Iaşi, Cod fiscal: 4541300, cod poștal: 
707245, România, telefon: 0232716768, fax: 0232716770, e-
mail: primariahelesteni@yahoo.com, www.comunahelesteni.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: - teren  curţi construcţii în suprafață de 
2.854,30 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Heleşteni,  identificat prin  nr. 
parcela   C 138 şi  CC 139   amplasat în localitatea Heleşteni, judeţul Iaşi; 

- cota    de  1/3 din   construcţie  solar     acoperit,   proprietate   publică   a   
Comunei    Heleşteni,  
amplasat în satul Heleşteni identificat prin nr. parcela CC 139 cu suprafaţa 
construită la sol de 435,40 m.p.     

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Ofertanţii vor prezenta documentele de 
calificare și oferta financiară, conform documentaţiei de atribuire. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin cerere, de la sediul Comunei Heleşteni, sat 
Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi. 
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul secretariat  
al Comunei Heleşteni, zilnic între orele 08.00 -13.00. 
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Gratuit 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/01/2018, ora 13.00 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi întocmite conform documentaţiei de 
atribuire. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12/01/2018, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Heleşteni, sat Heleşteni,  
numărul 131, județul Iaşi. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original și 
un exemplar în copie. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15/01/2018, ora 10.00, sediul Comunei Heleşteni, sat Heleşteni, numărul 131, 
județul Iaşi. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Iaşi, Strada Elena Doamna, numărul 1A, Iaşi , telefon: 
0332403642, fax: 0332435700, adresă e-mail: tr-iasi-reg@just.ro, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data comunicării rezultatului licitației, cu condiția obligatorie de 
notificare în acest termen a Comunei Heleşteni. 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 20/12/2017 


