
ANUNȚ 
 

•  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 Victoria, cu sediul 

în localitatea Victoria, str. Ionel Teodoreanu, nr. 70, județul Iași, cod poștal 707580, 

telefon/fax 0232-295120, email primariavictoria@yahoo.com. 

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

care urmează să fie închiriat:  construcție C1 cu suprafața de 202 mp - Școala Șendreni și teren 

aferent cu suprafața de 1711 mp, situat în Comuna Victoria, sat Șendreni, str. Principală, nr. 12, 

județul Iași, CF nr. 64594, nr. cadastral 64594, apartinand domeniului public al Comunei 

Victoria. 

Închirierea se face conform H.C.L. nr. 15/23.02.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 

  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 cerere de la sediul Comunei Victoria. 

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

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la compartimentul 

registratură din cadrul Comunei Victoria, str. Ionel Teodoreanu, nr. 70. 

  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 

  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/03/2023, ora 12.00. 

  4. Informaţii privind ofertele: se găsesc în caietul de sarcini. 

  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04/04/2023, ora 14.00. 

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Victoria, str. Ionel Teodoreanu, nr.70, 

compartimentul registratură. 
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 

  5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05/04/2023, 

ora 10.00, la sediul Comunei Victoria, str. Ionel Teodoreanu, nr.70. 

  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: Secția de 

Contencios Administrativ, Tribunalul Județean Iași, strada Elena Doamna, nr. 1A, mun. 

Iaşi, judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, Telefon: 0332.403.647, Fax: 0332.435.700, email tr-

iasi-civ2@just.ro. 
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