
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        ANUNT 

 

 

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 

: Primaria comunei Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, judetul Calarasi, telefon: 0242516306, e-mail: 

primariafundenicl@yahoo.com , CUI: 3796942, persoana de contact  Ivan Lenuta 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat: 

-Bazin 1Fundeni situat in comuna Fundeni,judetul Calarasi cu suprafata de 204542mp,proprietatea publica a 
comunei Fundeni CF 23575, 
  -Bazin 2Fundeni situat in comuna Fundeni,judetul Calarasi cu suprafata de 525107mp, proprietatea publica 
a comunei Fundeni -,-CF 23557 
   -Bazin3 Fundeni situat in comuna Fundeni,judetul Calarasi cu suprafata de 319192mp, proprietatea publica 
a comunei Fundeni -,-CF 23576 
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr 21 din  data 

de 16.02.2023 

3. Informații privind documentația de atribuire: 

-se regasesc in caietul de sarcini 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: 

-documentatia de atribuire se va pune la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare scrisa in 

acest sens ,pe support de hartie la sediul concedentului . 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 

exemplar din documentaţia de atribuire: 

-compartimentul Urbanism din cadrul Primariei  comunei Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, judetul Calarasi, 

telefon: 0242516306, 

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

-documentatia de atribuire se poate achizitiona contra sumei de 100lei ,achitatata in numerar la casieria 

concedentului. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 

-4aprilie 2023 

4. Informaţii privind ofertele: 

Oferta va fi depusă într-un singur exemplar,  conform prevederilor documentatiei de atribuire 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 

-11 aprilie 2023,ora16.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primaria comunei Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, judetul Calarasi  

mailto:primariafundenicl@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Oferta va fi depusă într-un singur exemplar,  conform prevederilor documentatiei de atribuire 

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

-12 aprilie 2023,ora 11.00 la sediul Primaria comunei Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, judetul Calarasi  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Calarasi – sectia Contencios – Administrativ, Calarasi, strada Bucuresti, nr. 106, judetul Calarasi, e-

mail: trcl.reg@just.ro , te;./fax: 0242315736. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

-8.03.2023 

 

 

 

 Primar  

 Cartusanu Gheorghita 
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