
Anunţ 
 

Comuna Fântâna Mare (Primăria comunei Fântâna Mare), CUI 15733336 cu 
sediul in Comuna Fântâna Mare, sat. Fântâna Mare, str. M.Gr. Cantacuzino, nr. 
56, jud. Suceava, tel/fax: 0230543280, adresa de e-mail: 
primaria_fantana_mare@yahoo.com,  persoană de contact: Macsim Vasile 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică  a următoarelor imobile din domeniul privat:  

1. construcţie– grajd porcine nr. 2 în suprafaţă de 1540 mp.şi a terenului 
aferent în suprafaţă de 3537 mp., cu nr. cadastral  32454 -Fântâna Mare; 

2.  construţie - grajd nr. 3 în suprafaţă de 859 mp.şi a terenului aferent în 
suprafaţă de 1433 mp., cu nr. cadastral  32897 -Fântâna Mare; 

3. construcţie-, acoperis D125 – Sopron AEIZ în suprafaţă de 393 mp.şi a 
terenului aferent în suprafaţă de 431 mp.,  cu nr. cadastral  32898 -
Fântâna Mare. 
Caietul de sarcini şi documentaţia aferentă acestuia vor fi distribuite pe 

suport hârtie, la preţul de 100 lei care se poate achita cu numerar la caseria 
Primăriei Comunei Fântâna Mare sau prin virament bancar în contul 
R072TREZ5935003XXX000699. Persoană de contact: Macsim Vasile, tel/fax: 
0230543280. 

 Data limită de depunere a ofertelor este 11.10.2019 ora 14, ofertele vor fi 
depuse la registratura Primăriei comunei Fântâna Mare, str. M.Gr. Cantacuzino, 
nr. 56  conform Caietului de sarcini. 
  Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 
14.10.2019 ora 10  in sediul  Primăriei comunei Fântâna Mare : str. M.Gr. 
Cantacuzino, nr. 56. 

Sedinta publică de licitatie prin strigare va avea loc in ziua de  14.10.2019 
ora 10 in sediul  Primăriei comunei Fântâna Mare : str. M.Gr. Cantacuzino, nr. 
56. 

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de 
vânzare-cumpărare se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind 
contenciosul administrativ. Acţiunea se depune  la Secţia de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Suceava la  Adresa: mun. Suceava, Str. 
Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  email: trsv-arhcont@just.ro , fax:  0230 
522296. 
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