
ANUNȚ 

privind închirierea a două imobile de tip industrial 

 ,,bucătărie furajerăʼʼ și ,,siloz de suprafațăʼʼ, 

 situate în loc. Tormac, jud. Timiș, extravilan, identificate în  

Extrasul de Carte Funciară nr. 401466/Tormac, nr. cad. 401466, 401466-C2, și  

Extrasul de Carte Funciară nr. 401465/Tormac, nr. cad. 401465, 401465-C1,  

destinate pentru spații depozitare, 

 proprietate privată a comunei Tormac, jud. Timiș 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: COMUNA TORMAC, Strada 

Principală nr. 467, judet Timiş, CIF: 4483790, Tel.: 0256-392.801, Fax: 0256-392.801, E-

mail: primăria@tormac.ro. 

 2. Informații generale privind obiectul închirierii: imobil de tip industrial ,,bucătărie 

furajerăʼʼ, în suprafață de 239 mp și teren aferent în suprafață de 980 mp, amplasată în 

localitatea Tormac, județul Timiș, în extravilan, înscrisă în Extrasul de Carte Funciară nr. 

401466/Tormac, număr cadastral 401466 aferent terenului și  număr cadastral 401466-C2 

aferent construcției;  imobil tip industrial ,,siloz de suprafațăʼʼ, în suprafață de 1.296 mp, și 

teren aferent în suprafață de 1.941 mp, înscris în  Extrasul de Carte Funciară nr. 

401465/Tormac, număr cadastral 401465 aferent terenului și număr cadastral 401465-C1 

aferent construcției, destinate pentru spații depozitare, aparținând domeniului privat al 

comunei Tormac, în baza O.U.G. 57/2019 și  H.C.L. nr. 38/30.09.2022; 

 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de Sarcini; 

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

exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul instituției; 

 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității 

contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

secretariat, Comuna Tormac, strada Principală, nr. 467, județ Timiș; 

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, care 

se achită numerar la casieria instituției sau în contul RO91 TREZ 6262 1360 250X XXXX, 

deschis la Trezoreria Buziaș, CIF 4483790; 

 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: data 01.11.2022, ora: 16.30 



 4. Informaţii privind ofertele:  

 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: data 09.11.2022 ora: 16.30. 

 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: secretariat, comuna Tormac, sat Tormac, 

strada Principală, nr. 467, județul Timiș; 

 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, 

într-un plic sigilat; 

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

data:10.11.2022, ora: 13:00, comuna Tormac, sat Tormac, strada Principală, număr 467, 

județul Timiș, -sala de ședințe a Consiliului Local Tormac;  

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Timiș, adresa: Palatul Dicasterial, Piața Țepeș Vodă 2A, Timișoara, mail: tr-timis-

birp@just.ro, tel. 0256.498.054/ 0736.332.230; 

 7. Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 12.10.2022 

 

 

Nr. 3859/11.10.2022 

 

 

COMUNA TORMAC 

 PRIMAR 

Lazăr Marius 

 


