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Nr. 7608/30.06.2022 

 

ANUNT 

privind achizitia unui imobil in vederea realizarii obiectivului de investitii: 

„Modernizare infrastructura de valorificare si promovare a produselor agricole  prin 

relocare – Piata agroalimentara, Oras Stefanesti, Judetul Botosani” 

 

 

 

UAT ORAS STEFANESTI, cu sediul în str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, 

oras Stefanesti, judet Botosani, tel./fax 0231.564.101, e-mail primaria@stefanesti-bt.ro, cod unic 

de înregistrare 3373403, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneti ofertele 

dumneavoastră pentru achizitia de catre UAT Stefanesti a unui imobil si a terenului aferent in 

vederea realizarii obiectivului de investitii: „Modernizare infrastructura de valorificare si 

promovare a produselor agricole  prin relocare – Piata agroalimentara, Oras Stefanesti, Judetul 

Botosani;” 

 

Sursa de finantare: bugetul local.    

 

Servicii pentru care se face achizitia: 70120000-8 - Cumpărare şi vânzare de bunuri 

imobiliare 
Achiziția unui imobil si a terenului aferent in vederea realizarii obiectivului de investitii: 

„Modernizare infrastructura de valorificare si promovare a produselor agricole  prin relocare – 

Piata agroalimentara, Oras Stefanesti, Judetul Botosani;”  

 

Descrierea  și identificarea  bunului care urmeaza a fi achizitionat: 

(1) Imobilul si terenul  propuse pentru a fi cumpărate trebuie sa fie situate  în intravilanul 

orasului Stefanesti, localitatea Stefanesti, zona B. 

(2) Proprietatea imobiliara trebuie sa fie compusa din teren intravilan in suprafata minim 2000 

mp si imobil minim 400 mp,  avand doua cai de acces si urmatoarele utilitati: energie electrica de 

la retea, apa, canalizare de la retea/fosa septica, drum de acces asfaltat.  

(3) Imobilul si terenul  în cauză  sunt destinate  pentru  realizarea obiectivului de investitii: 

„Modernizare infrastructura de valorificare si promovare a produselor agricole  prin relocare – 

Piata agroalimentara, Oras Stefanesti, Judetul Botosani” pentru deservirea  locuitorilor  orasului 

si localitatilor componente prin punerea la dispozitie a acestora a unei locatii noi, modernizate, 

spatioase, utilate, cu locuri de parcare unde urmeaza sa se desfasoare activitatea Pietei 

agroalimentare a orasului Stefanesti. 
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Nivelul maxim a pretului de achizitie este de 669.500 Ron, echivalent a 135.400 Euro. 

 

Pentru stabilirea ofertei câstigătoare se va aplica criteriul: prețul cel mai scăzut. 

 Orice persoana, fizica sau juridica, care detine imobil si teren aferent, conform specificatiilor din 

Caietul de sarcini are dreptul de a participa la procedura si de a obtine informatii in acest sens. 

 

Procedura de atribuire aplicată: negociere directa; 

 

Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit: de la sediul autorității contractante; 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor individuale: data de 18.07.2022, ora 14:00; 

a) Adresa la care se depun ofertele: sediul UAT ORAS STEFANESTI din str. Stefan Luchian 

nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani; 

b) Limba în care se redactează oferte: limba română; 

 

Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 20.07.2022, ora 12:00, sediul UAT Stefanesti 

situate in str. Stefan Luchian nr. 4, localitatea Stefanesti, oras Stefanesti, judet Botosani; 

 

Persoana de contact: Trofin Costel – Consilier achizitii publice, Tel: 0749.01.22.25 


