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ANUNŢ 
 

         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA - Direcţia Administrarea Domeniului 

Public şi Privat, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 236/ 

19.06.2014  la data de 04.07.2014, începând cu ora 1400, licitaţie publică cu selecţie de 

oferte, pentru vânzarea unui număr de 5(cinci) imobile – terenuri, situate în perimetrul 

Parcului Industrial  Slatina,  din strada Milcov nr. 12,   identificate astfel: 

     1)  - parcela 1 -  lotul  1A  – teren  în suprafață de 172.090 mp(17,209ha) 

         2) – parcela 2 -  lotul 1B – teren în suprafață de 22.036 mp(2,203ha) 

           3) -  parcela 3 - lotul 2 – teren în suprafaţă de 40.216 mp (4,021ha)                                                                                                                                    

      4) -  parcela 4 - lotul  3– teren în suprafaţă de 17.918 mp (1,79ha) 

      5) -  parcela 5 – lotul 4 – teren în suprafaţă de 21.244 mp (2,124ha),  

         în vederea realizării de investiții pentru desfășurarea de activități specifice Parcului 

Industrial Slatina.      

           Procurarea documentației de licitație se poate  face contra cost, de la sediul Direcției 

Administrarea Domeniului Public și Privat  din Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt. 

           Depunerea ofertelor, se face la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și 

Privat din Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, până cel târziu la data de 04.07.2014, ora 

1200 
        Licitaţia va avea loc în data de 04.07.2014,  începând cu ora 1400,  la sediul Direcţiei 

Administrarea Domeniului Public şi Privat din Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.        

Licitația se va desfășura separat, prin deschiderea ofertelor pentru fiecare parcelă de teren 

pentru care au fost depuse oferte,  la intervale consecutive de câte 30 minute,  începând cu 

ora 1400   astfel:  

- între orele 1400   - 1430 , se desfășoară licitația pentru parcela nr. 1 

- între orele 1430   - 1500 , se desfășoară licitația pentru parcela nr. 2 

- între orele 1500    - 1530 , se desfășoară licitația pentru parcela nr. 3 

- între orele 1530    - 1600 , se desfășoară licitația pentru parcela nr. 4 

- între orele 1600    - 1630 , se desfășoară licitația pentru parcela nr. 5. 

     Informații suplimentare privind condițiile de participare la licitație, procurarea Caietului 

de sarcini, se pot obține de la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat  - 

telefon nr. 0249/416.420 int 307. 
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