
Anexa A la Documentația de atribuire . 
 

 

    FISA DE DATE A PROCEDURII 
 
  1.DENUMIREA SI SEDIUL AUTORITATII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
 a)Denumire: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CUCA 
 b)Sediu: str. prof. dr. Dinu Cezar , nr.119 
 c)Date de contact:telefon: 0236331124        
          fax: 0236331124 
                     E-mail:cuca@gl.e-adm.ro 
          www.pimariacuca.ro 
          Persoana de contact: Marin Angelică     
   2.OBIECTUL VÂNZARII: 
 Autoritatea contractanta invită persoanele juridice si/sau fizice interesate sa depună oferte 
în vederea cumpărării terenului intravilan  în suprafață de 219 mp  situat în comuna Cuca , 
județul Galați ,Cv.17 Parcela 207/1 lot.nr.2 număr cadastral 105720 ,  teren aparținând 
domeniului privat al UAT comuna Cuca , județul Galați . 
  3. MOTIVELE CARE JUSTIFICA INIŢIEREA VANZARII: 
 Motivele  de ordin legislativ, economic, financiar si social care motivează vânzarea 
terenului sunt următoarele: 
 - necesitatea administrării eficiente si eficace a domeniului privat al comunei Cuca. 
 - atragerea de venituri la bugetul propriu; 
 - creşterea veniturilor Consiliului Local Cuca, concomitent cu reducerea cheltuielilor de 
întreținere a terenului, în concordanta cu aplicarea principiului de economicitate. 

  4. PROCEDURA DE VANZARE: 
 Licitaţie publică deschisa, cu oferta la plic, închis si sigilat si presupune: 
      - Publicarea anunţului publicitar în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a, intr-un 
cotidian de circulaţie județeană  si pe pagina de internet a primăriei. 
      - Participarea persoanelor interesate la licitaţia publică cu oferta, organizată în vederea 

vânzării terenului. 
      -Toate amănuntele privitoare la obiectul vânzării vor fi cuprinse în caietul de sarcini care va 

fi obținut contra cost de la Primăria comunei  Cuca , iar contravaloarea documentaţiei de 
atribuire este de 100 lei si este nereturnabilă. 
       -Garanţia de participare la licitaţie este de 202 lei { 3% din preţul contractului 
de vânzare, fără TVA), suma ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanţii declaraţi 
câştigători ori care se va restitui ofertanţilor declaraţi necâștigători si se depun la casieria 
instituției 

   5. ELEMENTE DE PREŢ: 
 Preţul estimat s-a stabilit conform art.363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, iar valoarea rezultata este de 1.360  euro, respectiv 6730  lei. 

 Preţ pornire licitaţie: 6730 lei. 
 Garanţia de participare la licitaţie: 202 lei. 
 Preţul documentaţie de atribuire:100  lei-nereturnabilă. 
     ________________________________ 


