Anunţ de atribuire a contractului de vânzare a terenului in suprafață de 1000 mp , lot 21,
carte funcira nr. 102174, localitatea Mihai Viteazu, strada Năvodari, din domeniul privat al
comunei Mihai Viteazu
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Comuna Mihai Viteazu,județul Constanța
codul fiscal 4860016, strada Principală, nr.46, localitatea Mihai Viteazu, telefon 0241767130,
adresa de e-mail primaria_mv@hotmail.com
2. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 14.02.2020
3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare- prețul cel mai mare ;
4. Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile – doua oferte primite si doua oferte
valabile;
5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare- Baciu
Sorin Robert, comuna Mihai Viteazu, Strada Principală, nr. 49A, județul Constanța;
6. Prețul vânzarii -4750 lei;
7. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Constanța, adresa strada Traian, nr.31, tel : 0241606597 0241611550 0241617183,30 zile
de la comunicare,
8 Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare- 10.03.2020;
9. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării- 08.04.2020

Anunţ de atribuire a contractului de vânzare a terenului in suprafață de 1000 mp , lot 22,
carte funcira nr. 102175, localitatea Mihai Viteazu, strada Năvodari, din domeniul privat al
comunei Mihai Viteazu
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Comuna Mihai Viteazu,județul Constanța
codul fiscal 4860016, strada Principală, nr.46, localitatea Mihai Viteazu, telefon 0241767130,
adresa de e-mail primaria_mv@hotmail.com
2. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 14.02.2020
3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare- prețul cel mai mare ;
4. Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile – doua oferte primite si doua oferte
valabile;
5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare- Baciu
Sorin Robert, comuna Mihai Viteazu, Strada Principală, nr. 49A, județul Constanța;
6. Prețul vânzarii -4750 lei;
7. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Constanța, adresa strada Traian, nr.31, tel : 0241606597 0241611550 0241617183,30 zile
de la comunicare,
8 Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare- 10.03.2020;
9. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării- 08.04.2020

Anunţ de atribuire a contractului de vânzare a terenului in suprafață de 1000 mp , lot 1,
carte funcira nr. 103460, localitatea Mihai Viteazu, strada Giurgiului, din domeniul privat al
comunei Mihai Viteazu
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Comuna Mihai Viteazu,județul Constanța
codul fiscal 4860016, strada Principală, nr.46, localitatea Mihai Viteazu, telefon 0241767130,
adresa de e-mail primaria_mv@hotmail.com
2. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 14.02.2020
3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare- prețul cel mai mare ;
4. Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile – doua oferte primite si doua oferte
valabile;
5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare- Cușa
Ion, comuna Mihai Viteazu, Strada Năvodari, nr. 11, județul Constanța;
6. Prețul vânzarii -3720 lei;
7. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Constanța, adresa strada Traian, nr.31, tel : 0241606597 0241611550 0241617183,30 zile
de la comunicare,
8 Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare- 10.03.2020;
9. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării- 08.04.2020

