
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

PRIMĂRIA COMUNEI TRUŞEŞTI 

COD FISCAL 3373497 

TELEFON 0231570207 

FAX 0231507833 

E-mail: primaria_trusesti@yahoo.com 

Nr. 931 din 26.01.2023 

 

ANUNŢ DE LICITAŢIE VÂNZARE  

 

 

1.Primăria Truşeşti, judeţul Botoşani, Cod fiscal 3373497, adresa: localitatea Truşeşti, strada 1, 

nr. 64, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, telefon 0231570207, fax 0231570833, e-mail 

primaria_trusesti@yahoo.com 

 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: 

 

Se scoate la vânzare terenul în suprafaţă de 792 m.p., situat în intravilan sat Drislea, în parcela 

cadastrală nr. 773/16, aparţinând domeniului privat al Comunei Truşeşti,  comuna Truşeşti, cu 

număr cadastral 54244, cu destinaţia construire locuinţă.   

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi  Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Truşeşti, judeţul Botoşani nr. 68 din 27.10.2022. 

 

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.. 

 

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Truşeşti, judeţul 

Botoşani. 

 

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul agricol, urbanism şi amenajarea 

teritoriului din cadrul Primăriei Truşeşti, strada 1, nr. 64, judeţul Botoşani. 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 100  lei, se poate achita cu 

numerar la casieria Primăriei Truşeşti, judeţul Botoşani. 

       

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.02.2023, ora 16,00 
 

 

4.Informaţii privind ofertele: 

 

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2023, ora 16,00. 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Truşeşti, strada 1, nr. 64, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, registratură. 

 

mailto:primaria_trusesti@yahoo.com


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.  

 

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.02.2023, 

ora 9,00, la sediul Primăriei Truşeşti, strada 1, nr. 64, comuna Truşeşti. 

 

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: 

Tribunalul Botoşani - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, localitatea Botoşani, 

strada Maxim Gorki, nr. 8, judeţul Botoşani, tel. 0231511739, fax 0231/531832, tr-

botosani@just.ro. 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 26.01.2023. 

 

 

Reprezentant legal, 

 
PRIMAR,  

Ailenei Petru-Grişa 
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