
ANUNT DE CONCESIUNE BUNURI 
 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Sascut,  strada Primariei nr. 4, comuna 
Sascut ,  județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax 0234/280.408, e-mail: 
primariasascut@yahoo.com, persoană de contact: Răuță Ioan. 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spațiu în suprafață de 293 
mp si o suprafața de teren aferenta constructiei  de 612 mp din totalul de 474mp 
cladire si 2000 mp teren, situat în locația fostei scoli primare Contești, Sat 
Contești, Comuna Sascut, Județul Bacău, aparținând domeniului public, număr 
cadastral 60070. 
Concesiunea  se face conform O.U.G. nr. 57/2019, Codului Administrativ, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din data de 30.06.2020. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire 
se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Sascut, Județul Bacău. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Birou 
Secretar General al Comunei Sascut,  strada Primariei nr. 4, comuna Sascut 
județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax 0234/280.408, e-mail: 
primariasascut@yahoo.com, persoană de contact: Răuță Ioan. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10 lei. Se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Sascut. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2021  ora 12.00. 
4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.10.2021, ora 09.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Sascut,  strada 
Primariei, nr.4, județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax 0234/280.408. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor 12.10.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Sascut,  strada Primariei nr. 
4, județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax 0234/280.408.. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Cuza Vodă nr.1 Cod 
600274, Tel: 0234/207604, Fax: 0234/207601, e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 15.09.2021. 
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