
  
 
 
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL IBĂNEȘTI 

2016-2020 

 

Nr.  4955 din 21.05.2020   
Dosar nr. J17 

 

ANUNŢ LICITAŢIE 
 

Primăria comunei Ibăneşti, CUI 4641539, cu sediul în comuna Ibăneşti, str. 

Principală, nr. 708, jud. Mureş, tel:  0265-538300/fax: 0265-538112, e-mail: 

ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro, având în vedere Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Ibănești nr.30 din 15 mai 2020 privind aprobarea 

vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al 

Comunei Ibănești,  anunţă organizarea licitației publice pentru : 

  

- vânzarea a 21 parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești, sat 

Brădețelu, situate în intravilan în scopul construirii de case de vacanță și pensiuni, 

identificate astfel: 

- Parcela 1 identificată prin Carte Funciară Nr.52326, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 2 identificată prin Carte Funciară Nr.52327, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 3 identificată prin Carte Funciară Nr.52328, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 4 identificată prin Carte Funciară Nr.52329, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune;  

- Parcela 5 identificată prin Carte Funciară Nr.52330, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN , 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 6 identificată prin Carte Funciară Nr.52331, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 7 identificată prin Carte Funciară Nr.52332, în suprafață de 540 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 
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- Parcela 8 identificată prin Carte Funciară Nr.52336, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 9 identificată prin Carte Funciară Nr.52337, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 10 identificată prin Carte Funciară Nr.52338, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 11 identificată prin Carte Funciară Nr.52339, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 12 identificată prin Carte Funciară Nr.52340, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 13 identificată prin Carte Funciară Nr.52341, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 14 identificată prin Carte Funciară Nr.52342, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune 

- Parcela 15 identificată prin Carte Funciară Nr.52344, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 16 identificată prin Carte Funciară Nr.52345, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 17 identificată prin Carte Funciară Nr.52346, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 18 identificată prin Carte Funciară Nr.52347, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 19 identificată prin Carte Funciară Nr.52348, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 
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- Parcela 20 identificată prin Carte Funciară Nr.52349, în suprafață de 510 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

- Parcela 21 identificată prin Carte Funciară Nr.52350, în suprafață de 503 

mp, situată în intravilan, domeniu privat al comunei Ibănești, sat Brădețelu, FN, 

categoría de folosință pășune; 

 

Documentația de licitație împreună cu caietul de sarcini se pot obţine până la 

data de 5 iunie 2020 ora 12:00
 
 de la registratura Primăriei Ibăneşti, sau de pe site-

ul instituției începând cu data de 25.05.2020. 

Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un singur exemplar pentru 

fiecare parcelă împreună cu documentele necesare pentru participarea la licitație,  

la registratura Primăriei Ibăneşti până la data 15 iunie ora 12:00.
 
 
 

Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 16 iunie ora 10:00, 

la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str. Principală, nr. 708, jud. Mureş.  

Persoanele interesate au dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia 

de atribuire până la data de 5 iunie ora 10:00.  

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria 

Reghin.  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei, sau de la 

persoana de contact Farcaș Sebastian Irimie, telefon: 0755144720. 

 

  

 

      PRIMAR,                                          

         Dan Vasile-Dumitru                       

 

 

 

  

 


