
ANUNȚ DE LICITATIE 

referitor la concesionarea, prin licitaţie, a imobilului compus din urmatoarele: teren în 
suprafață de 96.864 m.p înscris în C.F nr. 61798; teren în suprafață de 203.000 m.p înscris în C.F 

nr. 61799 ; teren în suprafață de 80.400 m.p înscris în C.F nr. 61804 ; teren în suprafață de 
132.741 m.p înscris în C.F nr. 61818 ; teren în suprafață de 120.600 m.p înscris în C.F nr. 61819, 

situate în extravilanul comunei BĂCIA, SAT Băcia, aparținând domeniului privat al Comunei 
BĂCIA, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic 

 

 

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (4) din OUG nr. 57 / 2019 Codul 

administrativ 

 

1) Informatii generale privind CONCEDENTUL / PROPRIETARUL  
1. Denumire: U.A.T. COMUNA BĂCIA prin Consiliul local al comunei Băcia; 

2. Cod fiscal:4374270 ; 

3. Cont nr. RO50TREZ36621180250XXXXX deschis la Trezoreria Deva (pentru plata 

contravalorii Documentației de atribuire);  
4. Cont nr. RO16TREZ3665006XXX009961deschis la Trezoreria Deva (pentru plata 
contravalorii garanției de participare la licitație);  
5. Adresă: comuna Bacia, strada - nr. 242, județul Hunedoara, telefon: 0254264580 fax: 
0254264660, e-mail: primariabacia@yahoo.com.  
2) Informaţii generale privind obiectul concesiunii:  
1. Teren compus din următoarele: : teren în suprafață de 96.864 m.p înscris în C.F nr. 61798; 

teren în suprafață de 203.000 m.p înscris în C.F nr. 61799 ; teren în suprafață de 80.400 m.p înscris 
în C.F nr. 61804 ; teren în suprafață de 132.741 m.p înscris în C.F nr. 61818 ; teren în suprafață de 

120.600 m.p înscris în C.F nr. 61819, situate în extravilanul comunei BACIA, SAT Băcia, 
aparținând domeniului privat al Comunei BACIA  
2. scopul concesiunii: de a se edifica și opera un parc fotovoltaic 

 

 Informaţii privind documnetaţia de atribuire: 

Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire:  
- de la sediul concedentului, în format scris, de către reprezentantul posibilului 0fertant; - prin e-
mail (documentele fiind transmise scanate).  
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea Documentaţiei de atribuire: 5.400 lei achitaţi la 
casieria concedentului sau în contul nr. RO50TREZ36621180250XXXXX deschis la Trezoreria 
Deva;  

Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 21.02.2022, ora : 14.00 

 

 Informaţii privind ofertele:  
4.1.) Data limita de depunere a ofertelor: 28.02.2022, ora: 11.00.  
4.2.) Adresa unde trebuie depuse ofertele: comuna Bacia, strada - nr. 242, judetul Hunedoara, cod 

poştal 337040, telefon: 0254 264580 fax: 0254 264660, e-mail: primariabacia@yahoo.com, 
registratură.  
4.3.) numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar original și 1 (unu) 

exemplar copie. 

 

5) Data şi locul la care se vor desfăşura şedinţa de deschidere a ofertelor:  
03.03.2022 ora 12.00 , la sediul Primăriei Comunei Băcia, din comuna Băcia, strada - nr. 242, 
județul Hunedoara, cod poştal 337040, telefon: 0254 264580, fax 0254 264660, e-mail: 
primariabacia@yahoo.com. 
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