ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CRUCEA
Codul de identificare fiscală: 4326876
Tel/fax:0230-575591/0230-575733

www.cruceasuceava.com
primaria_crucea@yahoo.com

ANUNȚ
COMUNA CRUCEA, județul Suceava, CUI 4326876, cod postal 727150, tel/fax
0230/575733, e-mail primaria_crucea@yahoo.com, anunță organizarea procedurii de licitație
publică, cu plic sigilat, în vederea închirierii unui imobil- teren în suprafață de 725 mp, cu categoria
de folosință neproductiv, identificat prin CF 30784, nr. cadastral 30784, aparținând domeniului
privat al Comunei Crucea, județul Suceava situat în sat Crucea, comuna Crucea.
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini poate fi ridicată de la sediul Primariei
comunei Crucea, începand cu data de 03.06.2022, contra sumei de 150 lei și se achită cu numerar
la caseria Primăriei Comunei Crucea, judeţul Suceava.
Compartimentul din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul de achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei
Crucea, comuna Crucea, strada Principală nr. 36, judeţul Suceava, persoană de contact Consilier
achiziții publice, Sandu Emilia.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor 20.06.2022, ora 15:00.
Cererea, impreuna cu documentele de calificare vor fi depuse la sediul Primariei comunei
Crucea, judetul Suceava pana la data de 29.06.2022, ora 09:00.
Data deschiderii licitatiei publice este 29.06.2022, ora 10:00.
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ANUNȚ
COMUNA CRUCEA, județul Suceava, CUI 4326876, cod postal 727150, tel/fax
0230/575733, e-mail primaria_crucea@yahoo.com, anunță organizarea procedurii de licitație
publică, cu plic sigilat, în vederea concesionării unui imobil - teren extravilan în suprafață de 700
mp, categoria de folosință fâneață, cu nr. cadastral 33057 împreună cu clădirea adăpost animale de
62 mp cu nr. cadastral 33057-C1 inscrise în CF 33057, aparținând domeniului privat al Comunei
Crucea, situat în sat Chiril, comuna Crucea, județul Suceava.
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini poate fi ridicată de la sediul Primariei
comunei Crucea, începand cu data de 03.06.2022, contra sumei de 150 lei și se achită cu numerar
la caseria Primăriei Comunei Crucea, judeţul Suceava.
Compartimentul din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul de achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei
Crucea, comuna Crucea, strada Principală nr. 36, judeţul Suceava, persoană de contact Consilier
achiziții publice, Sandu Emilia.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor 20.06.2022, ora 15:00.
Cererea, impreuna cu documentele de calificare vor fi depuse la sediul Primariei comunei
Crucea, judetul Suceava pana la data de 29.06.2022, ora 09:00.
Data deschiderii licitatiei publice este 29.06.2022, ora 11:00.
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ANUNȚ
COMUNA CRUCEA, județul Suceava, CUI 4326876, cod postal 727150, tel/fax
0230/575733, e-mail primaria_crucea@yahoo.com, anunță organizarea procedurii de licitație
publică, cu plic sigilat, în vederea închirierii unor imobile aparținând domeniului privat al comunei
Crucea:
- teren extravilan în suprafață de 177 mp, cu categoria de folosință pășune, identificat prin
CF 31903, nr. cadastral 31903, situat în zona Leșu Ursului, oraș Broșteni;
- teren intravilan în suprafață de 240 mp, cu categoria de folosință neproductiv , identificat
prin CF 33091 , nr. cadastral 33091, situat în sat Cojoci, comuna Crucea..
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini poate fi ridicată de la sediul Primariei
comunei Crucea, începand cu data de 03.06.2022, contra sumei de 150 lei și se achită cu numerar
la caseria Primăriei Comunei Crucea, judeţul Suceava.
Compartimentul din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul de achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei
Crucea, comuna Crucea, strada Principală nr. 36, judeţul Suceava, persoană de contact Consilier
achiziții publice, Sandu Emilia.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor 20.06.2022, ora 15:00.
Cererea, impreuna cu documentele de calificare vor fi depuse la sediul Primariei comunei
Crucea, judetul Suceava pana la data de 29.06.2022, ora 09:00.
Data deschiderii licitatiei publice este 29.06.2022, ora 12:00.

