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ANUNȚ LICITAȚIE VÂNZARE IMOBILE – TERENURI 

 

 

Informaţii generale privind vânzătorul: COMUNA TĂUTEU, cu sediul în localitatea Tăuteu, nr. 122, 

comuna Tăuteu, județul Bihor, Cod fiscal: 4784237, telefon/fax 0259.354.825, e-mail: 

primariatauteu@yahoo.com. 

Informaţii generale privind obiectul vânzării: 4 (patru) imobile – terenuri aparținând domeniului privat 

al comunei Tăuteu, identificate astfel: 

- Teren în suprafață de 8.131 mp, situat în extravilanul localității Tăuteu, Nr. cadastral 52627 

- Teren în suprafață de 13.935 mp, situat în extravilanul localității Tăuteu, Nr. cadastral 52626 

- Teren în suprafață de 915 mp, situat în intravilanul localității Tăuteu, Nr. cadastral 52625 

- Teren în suprafață de 20.964 mp, situat în extravilanul localității Tăuteu, Nr. cadastral 52629 

Vânzarea se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Tăuteu nr. 63/30 iunie 2022 privind aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică 

a unor imobile – terenuri aparținând domeniului privat al comunei Tăuteu, județul Bihor. 

Informaţii privind documentaţia de atribuire : Documentația de atribuire (fișa de date, caietul de sarcini 
și formulare) se pune la dispoziția persoanelor interesate la Registratura Primăriei comunei Tăuteu. Costul 

şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:  100 lei / exemplar, ce se achită numerar 
la casierie instituției sau în conturile indicate în caietul de sarcini.   

Data - limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.08.2022, ora 15.00. 
Informaţii privind ofertele: Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei comunei Tăuteu până la data 

de 11.08.2022, ora 9.00. Ofertele se depun într-un singur exemplar. 

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Ședința publică de 

deschidere a ofertelor va avea loc în data de 11.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Tăuteu. 

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10, județul Bihor, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.07.2022. 
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Nandor-Șteafn VINCZE                                                                      Gabriela-Florentina COZMA 
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