
 

ANUNŢ INCHIRIERE BALTA COMANA 

COMUNA COȘERENI, JUDEȚUL IALOMIȚA 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, tele/fax, adresa de e-mail, ale pers oanei de contact: 

          - UAT COMUNA COŞERENI, cod fiscal 4365255, com. Coşereni, str.Calea Bucuresti, nr.130, 

cod poştal: 927095, judeţul Ialomiţa; Telefon/Fax: 0243/318050, email primariacosereni@yahoo.com, 

persoană de contact dl.Stoian Constantin – consilier achiziții publice. 

 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea și identificarea 

bunului care urmează a fi inchiriat: Obiectul inchirierii îl constituie Balta Comana din comuna 

Cosereni, judetul Ialomita cu o suprafata luciu apa de 365.580 mp si zona de protectie de 60.500 

mp., conform O.U.G. nr.57/2019.  

3. Informatii privind documentatia de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentației de atribuire în urma unei solicitări scrise sau de pe pagina web a 

locatorului.  

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: pe adresa web www.primariacosereni.ro, secțiunea Informatii publice 

– licitații și achiziții, sau documentatia de atribuire se mai poate obține în urma unei solicitări 

scrise, la sediul locatorului.  

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obține un exemplar 

din documentația de atribuire: Primaria comunei Coșereni, Compartiment achiziții, com. 

Coşereni, str.Calea Bucuresti, nr.130, cod poştal: 927095, judeţul Ialomiţa, tel/fax: 0243 / 318050;  

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul 

potrivit O.U.G. nr.57/2019: la casieria Primăriei comunei Coșereni, se achită taxa de 10 lei.  

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.09.2019, ora 12.00  

4. Informatii privind ofertele:Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Coșereni, 

Registratura Generală.  

4.1. Data limita de depunere a ofertelor 24.09.2019, ora 16.00.  

4.2. Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: Primăria comunei Coșereni, com. Coşereni, 

str.Calea Bucuresti, nr.130, cod poştal: 927095, judeţul Ialomiţa, tel/fax: 0243 / 318050;  

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta(toate documentele): 2 exemplare 

(una in original si una in copie)  

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: - sedinta 

publica de deschidere a ofeelor se va desfasura in data de 26.09.2019 la sediul Primariei comunei 

Coşereni, la ora 11.00.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente in solutionarea litigiilor 

aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu 

mailto:primariacosereni@yahoo.com


 

 

atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi 

a celor privind acordarea de depăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de 

contencios administrativ a Tribunalului Ialomiţa, în a cărui jurisdicţie se află sediul 

concendentului. Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la Secţia de contencios 

administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale  

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: - 

28.08.2019 


