
1. Informaţii generale privind concedentul:  

Primăria comunei Vulcana Pandele, strada Principală nr. 9, Vulcana Pandele, judeţul 

Dâmboviţa, telefon 0245708728, fax 0245230340, email achizitii@vulcanapandele.ro 

 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie închiriat:  

 IMOBIL -  TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 4.945 MP IMPREUNA CU 

CONSTRUCTIILE AFERENTE cu nr. cad. 856, CF nr. 70370-UAT Vulcana Pandele (CF 61 

vechi) situat în Comuna Vulcana Pandele, sat Gura Vulcanei, strada Calea Brăneşti (DJ 712), nr. 74, 

judet Dâmbovita 

Imobilul aparţine domeniului public. 

 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăria comunei Vulcana-Pandele, 

sau pe site-ul www.vulcanapandele.ro. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul 

achiziţii al Primăriei comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna 

Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.10.2021, ora 14.00. 

 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.11.2021, ora 12.00.  
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul achiziţii al Primăriei 

comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul 

Dâmbovița. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 

 

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

02.11.2021, ora 12.00, la Primăria comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, 

comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița. 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Dâmboviţa, localitatea Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3, judeţul 

Dâmboviţa, tel. 0245612344, email: tr-dambovita-arh@just.ro. 

 


