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ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERI 

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MARCA 

 

1. U.A.T. COMUNA MARCA cu sediul în comuna Marca, localitatea Marca, nr. 137, 

județul Sălaj, CIF 429194, tel. 0260 679663, fax 0260 679788, e-mail: 

primariamarca@yahoo.com / contact@marcasj.ro, organizează în data de 20.04.2022, ora 

10:00, licitație publică pentru închirierea a trei suprafețe de teren din domeniul public al 

comunei, conform OUG 57/2019. 

Persoană de contact: Purcar Paul - Administrator Public, tel. 0751 090296, e-mail: 

paul.purcar@marcasj.ro 

2. U.A.T. COMUNA MARCA organizează licitație publică pentru închirierea a trei 

suprafețe de teren din domeniul public al comunei, având următoarele date de identificare: 

➢ Teren intravilan în suprafața de 225 mp, situat în comuna Marca, în locul numit 

,,Șous,, înscris în C.F. nr. 50739 Marca, categoria de folosință pășune,  cu destinația 

amplasării unei stații de bază pentru servicii de comunicații electronice; 

➢ Teren extravilan în suprafața de 20.000 mp, situat în comuna Marca, în locul numit 

,,Bomner,, înscris în C.F. nr. 52563 Marca, categoria de folosință arabil, cu destinație 

agricolă; 

➢ Teren extravilan în suprafața de 23.300 mp, situat în comuna Marca, în locul numit 

,,Peste Barcău,, înscris în C.F. nr.  52449 Marca, categoria de folosință arabil, cu 

destinație agricolă. 

 

Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din  data de 14.03.2022 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei Comunei Marca - comuna 

Marca, localitatea Marca, nr. 137, județul Sălaj, de luni până vineri între orele 10:00 – 14:00; 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de 

la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei 

Comunei Marca - comuna Marca, localitatea Marca, nr. 137, județul Sălaj; 

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: Prețul documentației 

de atribuire pe suport hârtie este de 30 ron și se achită la Casieria Primăriei Comunei Marca; 

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.04.2022, ora 12.00. 

 

4. Informaţii privind ofertele 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.04.2022, ora 12.00; 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Marca, localitatea Marca, nr. 137, 

județul Sălaj; 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
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5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2022, 

ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Marca - comuna Marca, localitatea Marca, nr. 137, 

județul Sălaj; 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Salaj, cu sediul în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. Tudor Vladimirescu, tel. 0260 

611085, fax. 0260 611551, email: trsj@just.ro. 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

28.03.2022. 
 
 
 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 

Paul PURCAR 
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