
Consiliul Local STELNICA
Com. Stelnica, jud. Ialomiţa

ANUNŢ DE LICITATIE

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: Primaria
Stelnica, Eroilor aviatori  nr,58, Stelnica, judeţul Ialomita, telefon 0243361785,
fax 0243361785, email primaria.stelnica@yahoo.com

1. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: a. Teren curţi construcţii din domeniul privat al comunei Stelnica, 
aflat în intravilanul comunei Stelnica, jud. Ialomiţa, precum şi o clădire cu destinaţia “Chioşc de
zarzavat” situată în comuna Stelnica: ►Taralua 26/5/1 Lotul – 29 Terenul în suprafaţă de 1029 
mp. este situat în intravilanul comunei Stelnica, aflat în zona lotizată conform Legii 18/1991 şi 
are următoarele vecinătăţi: N –CALDAREA MARIN S--most.BUZDRUGHINA IOSIVA 
E-;str.TINERETULUI V – VALEANU IONELIA Zona în care este situat terenul dispune de 
următoarele utilităţi şi accese: energie electrică, apă, acoperire retea telefonie mobilă, cale 
rutieră. Categoria de folosinţă a terenului este curţi - construcţii, fiind situat în intravilanul 
comunei Stelnica. ►Construcţie « Chioşc de zarzavat » Construcţia este situată în intravilanul 
comunei Stelnica, în vecinătatea DN3B . Construcţia în suprafaţă construită de 19.5 m.p. din 
zidărie din blocuri BCA, fundaţie din beton armat, acoperiş cu învelitoare de plăci de 
azbociment dispune de următoarele utilităţi : acoperire reţea telefonie mobilă, cale rutieră şi 
acces la reţeaua electrică şi apă. b.Terenuri neagricole din domeniul privat al comunei Stelnica, 
aflate în intravilanul comunei Stelnica, jud. Ialomiţa(incinta fostului CAP STELNICA), după 
cum urmează: ►Taralua 31/1-parcela 2/2 Terenul în suprafaţă de 0.0443 ha are următoarele 
vecinătăţi: N – Domeniu privat UAT STELNICA S – De 31/1/1; E – De 31/1/1/2 ; V –SA 
MALTEZI. ►Taralua 31/1-parcela 6 Terenul în suprafaţă de 0,2104 ha. are următoarele 
vecinătăţi: N – De 35/7 S – De 31/1/2; E – Domeniu privat UAT STELNICA V –.De 35/7 
►Taralua 31/1-parcela 5/2 Terenul în suprafaţă de 0,3235 ha are următoarele vecinătăţi: N – 
De 31/1/2 S – De 31/1/4; E – De 31/1/7 V – SA Maltezi ►Taralua 31/1-parcea 10/1 Terenul în 
suprafaţă de 0,3063 ha are următoarele vecinătăţi: N – De 35/7; S – De 31/1/2, SA Maltezi; E – 
Domeniu privat UAT STELNICA si SA Maltezi V – Alee acces ►Taralua 31/1-parcela 9/4 
Terenul în suprafaţă de 0,0597 ha are următoarele vecinătăţi: N – De 35/7; S – Domeniu privat 
UAT STELNICA; E – Domeniu privat UAT STELNICA V – MATEI GEORGE ►Taralua 
31/1-parcela 10/4 Terenul în suprafaţă de 0,2230 ha are următoarele vecinătăţi: N – Domeniu 
privat UAT STELNICA şi PANDELE VASILE S – De 31/1/2; E – DN 3B V – Domeniu privat 
UAT STELNICA Zona în care sunt situate terenurile dispun de următoarele utilităţi şi accese: 
energie electrică, apă, acoperire reţea telefonie mobilă, cale rutieră. Categoria de folosinţă a 
terenului este neagricol .

2. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: - în urma unei solicitări scrise 
adresate autorităţii contractante.

3. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: - în urma unei solicitări scrise adresate autorităţii contractante.



4. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Denumirea şi adresa concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: CONSILIUL LOCAL STELNICA 
com. Stelnica, cod poştal: 927230, judeţul Ialomiţa, tel/fax: 0243 /361785

5. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentaţiei de atribuire 
este de 5 lei şi se achită la casieria autorităţii contractante.

6. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/04/2014, 15.04.2014, orele 10,00
7. 4. Informaţii privind ofertele: Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: CONSILIUL LOCAL 

STELNICA, com. Stelnica, cod poştal: 927230, judeţul Ialomiţa, tel/fax: 0243 / 361785;
8. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15/04/2014, Orele 10,00
9. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: CONSILIUL LOCAL STELNICA, com. Stelnica, cod 

poştal: 927230, judeţul Ialomiţa, tel/fax: 0243 / 361785;
10. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Numărul de exemplare în care 

trebuie depusă oferta: 1 (in original)
11. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15/04/2014, Şedinţa 

publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 15.04.2014 la sediul Consiliului 
Local Stelnica, la ora 11.00.

12. 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: Soluţionarea litigiilor apărute 
în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Ialomiţa, în
a cărui jurisdicţie se află sediul concendentului. Împotriva hotărârii Tribunalului se poate 
declara recurs la Secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor 
legale.

13. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/03/2014, 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul autorităţii contractante, persoana de contact 
fiind Inspector Stănescu Angelica, tel. 0769059413.


