
ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ 

Consiliul Local Moroeni, prin Primăria comunei Moroeni, CIF 4280116, localitatea Moroeni, 
Str. Principală, nr. 152, comuna Moroeni, judeţul Dâmbovița, telefon 0245/772.213, fax 
0245/772.084, e-mail: registratura@primariamoroeni.ro , organizează licitaţie publică 
pentru vanzarea următoarelor terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Moroeni, 
situate în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, avand suprafeţele indicate mai jos, 
respectând următorul calendar al procedurii de licitaţie: 

1. teren în suprafață de 1355 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Moroeni-
categoria de folosință- pășune , situat în intravilanul comunaei Moroeni, sat 
Dobreşti, punct" Hotel Peştera", județul Dâmbovița, identificat prin nr. Cadastral 
75384, înscris în C.F. 75384 a comunei Moroeni. Vânzarea se face in baza Hotărârii 
Consiliului Local nr.31 din 31.03.2022 şi a O.U.G. nr. 57 din 2019. 
-  Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/06/2022, ora 14.00 
-  Data-limită de depunere a ofertelor: 08/07/2022, ora 14.00 
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

11/07/2022, ora 10,00  la sediul Primăriei comunei Moroeni din comuna Moroeni, 
satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul Dâmbovița. 
2. teren în suprafață de 4895 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Moroeni-
categoria de folosință- pășune , situat în extravilanul comunaei Moroeni, sat Dobreşti, 
punct" Pripor-Brânduş", județul Dâmbovița, identificat prin nr. Cadastral 75436, înscris 
în C.F. 75436 a comunei Moroeni,Vânzarea se face in baza Hotărârii Consiliului Local 
nr.32 din 31.03.2022 şi a O.U.G. nr. 57 din 2019. 
- Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/06/2022, ora 12.00 
- Data-limită de depunere a ofertelor: 08/07/2022, ora 14.00 
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
11/07/2022, ora 13,00  la sediul Primăriei comunei Moroeni din comuna Moroeni, 
satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul Dâmbovița. 

 Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 
 Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens, de  la Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Moroeni, strada Principală, nr 152, 
județ Dâmbovița, de luni până vineri, între orele 10.00 - 14.00, consilier Achiziţii 
Publice – Tronaru Cristina , telefon 0726187956. 

 Costul Documentației de atribuire pe suport de hartie  este de 300 lei, suma 
putând fi plătită numerar la casieria Primăriei comunei Moroeni sau prin 
virament bancar în contul RO85TREZ27521180250XXXX deschis la Trezoreria 
orașului Pucioasa , CIF 4280116. 



 Ofertele se intocmesc conform Caietului de Sarcini si se depun într-un singur 
exemplar Compartimentul  Registratură și relații cu publicul din cadrul Primăriei  
comunei Moroeni din comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală, nr.152, 
județul Dâmbovița. 

 Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei este Tribunalul Dâmbovița, judeţul Dâmbovița, Târgovişte, 
str. Calea Bucureşti, nr. 3,Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, 
telefon 0245/612344 – centrală, fax 0245216622. 


