
ANUNŢ 
privind organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unui imobil teren 

proprietatea privată a comunei AITON 
la proiectul de hotărîre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafată totală 
de  58940mp  situat  în intravilanul localității Aiton, comuna Aiton, Județul Cluj, aparținînd 
domeniului privat al   comunei Aiton,  înscris în CF nr.52911 Aiton, identificat cu nr.cad 52911 
din data de 29 decembrie 2020 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  
    COMUNA AITON, cod de identificare fiscală 4378743 cu sediul în localitatea AITON, str. 
Morii nr. 419A, județul Cluj, telefon: 0264-310400, fax: 0264-310400, e-mail: 
comunaaiton2013@gmail.com    și    aiton@cj.e-adm.ro   

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat:  
     Imobilul reprezentînd un număr de 10 parcele  cu destinație de locuință situat în intravilanul 
localității Aiton, comuna Aiton, Județul Cluj, în suprafață  totală de  9106mp,  conform caietului 
de sarcini, aparținînd demeniului privat al Comunei Aiton înscrisă în CF nr.52911 Aiton, 
identificat cu nr.cad.52911. conform OUG 57/2019 și HCL nr.7/29.012021. 
 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  
Se regasesc în Caietul de  Sarcini. 
Ofertanţii vor depune până la data de 16  IUNIE 2021  inclusiv, ora 15.30,  următoarele acte : 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire:  
Prin solicitate scrisă  de la sediul Primăriei comunei AITON, din localitatea Aiton, Str. Morii 
419A, Județul Cluj. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  
      Primăria comunei Aiton, localitatea Aiton, Județul Cluj,  str. Morii 419A, Compartiment 
Achiziții. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,  potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:  
       În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la 
licitaţie achitînd contravaloarea acesteia,  în sumă de 250lei la casieria Primăriei comunei 
AITON, sau cu plata prin transfer bancar, poșta.  
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: este data de 03 iunie 2021, ora 15.30 
 
4.   Informaţii privind ofertele:  
4,1 Data  limită de depunere a ofertelor este data de 16 iunie  2021, ora 15,30. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei comunei AITON Județul Cluj, 
Localitatea Aiton, Str. Morii 419A. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  
       Oferta se va depune într-un singur exemplar pentru fiecare parcelă , în plic separat introdus 
în plicul A4 care conține documentele de atribuire 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  
    Deschiderea licitatiei publice: în data de 17 iunie  2021, ora 10.00, în sala mare de spectacol  
a Căminului Cultural din localitatea Aiton,  comuna AITON,  județul Cluj, Str. Principală nr.159. 
 
 
 
 
 



6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  
    Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-
596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: 
conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare  
 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  
    21 mai 2021 


