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A N U N Ţ 
 
       Primăria oraşului Anina organizează licitaţie publică pentru: 
 
- vânzarea unui teren în suprafaţă de 563 mp, situat în intravilanul oraşului Anina – Incinta Puțul II, 

cuprins în C.F. nr. 31914, nr.Cadastral 31914.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 3.842 lei;  
 
- vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.091 mp, situat în intravilanul oraşului Anina – Incinta Puțul II, 

cuprins în C.F. nr. 31994, nr.Cadastral 31994.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 14.271 lei;  
 
- vânzarea unui teren în suprafaţă de 453 mp, situat în intravilanul oraşului Anina – Incinta Puțul II, 

cuprins în C.F. nr. 31993, nr.Cadastral 31993.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 3.092 lei;  
 
- vânzarea unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în intravilanul oraşului Anina, strada Dealul 

Frumos, cuprins în C.F. nr. 32018, nr.Cadastral 32018.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 550 lei;  
 
- vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.751 mp, situat în extravilanul oraşului Anina, cuprins în C.F. 

nr. 31505, nr.Cadastral 31505.  Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.050 lei;  
 
- închirierea unui spaţiu din incinta Pieţei Agro Anina, în suprafaţă de 39,37 mp, situat în oraşul 

Anina,  str.Sfânta Varvara, nr.53. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 4,10 lei/mp/lună; 
 
- închirierea prin licitaţie publică a unei pajiști, situată în extravilanul orașului Anina, în suprafață de 

17.930 mp, cuprinsă în C.F.nr.30851, Nr.cadastral 30851, proprietatea publică a Oraşului Anina. 
 
       Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în 
instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietul de sarcini, aprobate prin H.C.L. nr. 133/06.07.2017, 
H.C.L.nr.134/06.07.2017, H.C.L.135/06.07.2017, H.C.L.153/24.08.2017, H.C.L.154/24.08.2017 și 
H.C.L.137/06.07.2017. 
      Documentele privind vânzarea şi închirierea prin licitaţie publică, se pot achiziţiona de la sediul 
Primăriei oraşului Anina, ,,Birou Secretar”, zilnic între orele 1000 - 1400. 
     Actele se depun la Primăria Oraşului Anina, Registratură, până la data de 09.10.2017, ora 16.00. 
     Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Anina, la data de 10.10.2017, ora 15.00. 
     În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de 17.10.2017 şi 24.10.2017 ora 1500. 
     Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Anina, “Birou Secretar”, telefon 
0255/240115, interior 15. 
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