
 

Primăria Comunei Dorna-Arini, Cozănești, nr.1A, judeţul Suceava, telefon 

0230/576018, 0731/307894, email primariadornaarini@yahoo.com organizează 

licitație publică pentru vânzare Terenuri intravilan, curți construcții, situate în 

Comuna Dorna-Arini, județul Suceava: -teren înscris în CF/cad. 33589, în 

suprafață de 237 mp; -teren înscris în CF/cad. 33590, în suprafață de 258 mp; -

teren înscris în CF/cad. 33591, în suprafață de 246 mp; -teren înscris în CF/cad. 

33592, în suprafață de 285 mp; -teren înscris în CF/cad. 33593, în suprafață de 

225 mp; aparținând domeniului privat al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, 

în temeiul H.C.L. Dorna-Arini nr.38/18.09.2020, modificată prin H.C.L. 

nr.5/29.01.2021, modificată prin H.C.L. 34/06.07.2021 și O.U.G. 

nr.57/03.07.2019. 

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 

Comunei Dorna-Arini, Cozănești, nr.1A, judeţul Suceava. 

Compartimentului din cadrul instituției de la care pot obține un exemplar din 

documentația de atribuire: Compartimentul de achiziții publice din cadrul 

Primăriei Comunei Dorna-Arini, Cozănești, nr.1A, judeţul Suceava. 

Costul și condițiile de plată pentru obținerea  unui exemplar al documentației de 

atribuire de 200 de lei/exemplar și se achită cu numerar la caseria Primăriei 

Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava. 

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/09/2021, ora 09:00. 

Informații privind ofertele: 

Data-limită de depunere a ofertelor: 21/09/2021, ora 09:00. 

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Dorna-Arini, Sat 

Cozănești, nr.1A, județul Suceava, Cod poștal 727201. 

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original, 

conform caietului de sarcini. 

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

21/09/2021, ora 11:00, Primăria Comunei Dorna-Arini, cu sediul în Sat 

Cozănești, județul Suceava, cod 727201. 

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor este Tribunalul Suceava, str. 

Stefan cel Mare, nr.62, Suceava, Cod poştal 720062, județul Suceava, telefon 

0230/214.948, fax 0230/522296, adresa e-mail: trsv-registratura@just.ro. 

mailto:primariadornaarini@yahoo.com


Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 

publicării: 23/08/2021 


