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PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Subsemnata Isac Gizella, în calitate de consilier superior în cadrul Primăriei

Orașului Recaș, am procedat astazi, 13.12.2021, la afișarea la sediul Primăriei și pe site-

ul instituției a Anunţului de licitație privind concesionarea a 7 imobile teren aflate

în  proprietatea  privată  a  Orașului  Recaș,  conform  H.C.L.  Recaș  nr.

364,365,366,367,368,369,370/  25.11.2021  și  a  temeiului  legal:  O.U.G.  nr.  57  /

03.07.2019. 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 7 exemplare originale, care se vor

depune la dosarele licitației publice.

                                         

                                             Ec. Isac Gizella

http://www.primariarecas.ro/


ANUNŢ DE LICITAȚIE 

Orașul Recaș, având cod fiscal 2512589, reprezentat prin Primăria Orașului Recaș, cu
sediul  în  Recaș,  Calea  Timișoarei  nr.  86,  cod  postal  307340,  județ  Timiș;  telefon:
0356/177.278,  fax:  0356/177.279,  e-mail:  contact@primariarecas.ro,  persoana  de
contact Isac Gizella, anunță organizarea la sediul instituției  

RELUARE LICITAȚIE PUBLICĂ 
pentru vânzarea următoarelor imobile terenuri, prin metoda "plic închis"

 Imobilul teren în suprafață de 33.200 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,arabil’’, înscris în C.F. 403526
Recaș, nr. cad Apj 2727/1/4.  Prețul de pornire este de 51.265 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 11,00, la sediul Primăriei
Orașului Recaș.

 Imobilul teren în suprafață de 24.000 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,arabil’’, înscris în C.F. 404506
Recaș, nr.cad Apj 2727/1/5.  Prețul de pornire este de  37.059 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 11,30 la sediul Primăriei
Orașului Recaș.

 Imobilul teren în suprafață de 5.800 m2  situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,livadă’’, înscris în C.F. 404733
Recaș, nr. cad LL 2720/1/4 .  Prețul de pornire este de  8.956 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 12,00, la sediul Primăriei
Orașului Recaș.

 Imobilul teren în suprafață de 27.300 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,livadă’’, înscris în C.F. 404740
Recaș, , nr.cad. LL 2720/1/6. Prețul de pornire este de 42.155 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 12,30, la sediul Primăriei
Orașului Recaș

 . Imobilul  teren  în  suprafață  de  14.100  m2  situat  în  extravilanul  localității
Petrovaselo, Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,livadă’’, înscris în
C.F. 404743 Recaș, nr. cad LL 2720/1/3.  Prețul de pornire este de  21.772 lei.
Deschiderea plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 13,00, la
sediul Primăriei Orașului Recaș.

 Imobilul teren în suprafață de 11.500 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,livadă’’, înscris în C.F. 404746
Recaș, nr. cad LL 2720/1/5.  Prețul de pornire este de  17.757 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 13,30, la sediul Primăriei
Orașului Recaș.



 Imobilul teren în suprafață de 14.075 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo,
Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință ,,livadă’’, înscris în C.F. 404763
Recaș, nr. cad LL 2720/1/7.  Prețul de pornire este de  21.734 lei.  Deschiderea
plicurilor cu oferte se va face în data de 10.02.2022, ora 14,00, la sediul Primăriei
Orașului Recaș.

Documentația  aferentă  licitației  publice  se  poate  procura  începând  cu  data  de
27.01.2022,  contra  cost,  de la  sediul  Primăriei  Orașului  Recaș,  Serviciul  Economic,
telefon 0356/177.278.

Costul documentației este de 50 lei, plătibilă la casieria Primăriei Orașului Recaș.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de
licitație. Solicitarea de clarificări se  transmite în timp util, astfel încât primăria să aibă
posibilitatea de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel putin 5 zile lucrătoare
înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor, adică până la data de 01.02.2022 ora
12,00.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 09.02.2022, ora 15,00, la sediul Primăriei
Orașului Recaș - Registratură. Depunerea fiecărei oferte se va realiza într-un singur
exemplar.

                  

    Primar al Orașului Recaș, 
Pavel TEODOR
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