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Regia Autonomă  ,,MONITORUL OFICIAL“ 
 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din - Hotărârea de Guvern  nr. 209/2019 
pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a 
serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, vă rugăm să publicați în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziții publice, următorul anunţ de participare la licitație 
publică deschisă organizată de Comuna Traian, județul Brăila 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 
licitaţie publică deschisă  

 
 1. Concedent: Consiliul Local Traian, - Adresa: localitatea Traian, Comuna Traian, str. 
Principală nr. 13, județul Brăila, număr de telefon 0239.613.239, e-mail: 
primariatraianbr@yahoo.com, persoana de contact: Iordache Paraschiva, inspector 
2.  Locul de unde se pot procura documentaţiile de atribuire: Consiliul Local Traian, 
localitatea Traian, str. Principală nr 13, comuna Traian, județul Brăila, cod poștal 817175 
3. Cont Primărie / contul  IBAN : RO47TREZ15121A300530XXXX deschis la Trezoreria 
Brăila, cod fiscal 4342715 
4. Obiectul concesiunii – serviciul de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitățile 
Traian, Silistraru și Urleasca, aparţinătoare Comunei Traian, județul Brăila  
5.   Durata contractului de concesiune: 49 de ani. 
6.   Procedura aplicată: licitație publică deschisă. 
 7.  Data, ora și  locul depunerii ofertelor: 22.08.2022, ora 10.00, la sediul Consiliului Local 
Traian, județul Brăila 
 8.  Limba în care trebuie redactată oferta: română   
 9. Data, ora şi  locul deschiderii ofertelor: 23.08.2022, ora 11.00, la sediul Consiliului Local 
Traian, județul Brăila  
 10. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
conform documentaţie de atribuire 
  11. Termen solicitare clarificări – cel puţin 12 zile înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor 
  12. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 60 de zile de la data 
deschiderii ofertelor. 
  13. Garanţia de participare la licitaţie – conform documentaţie de atribuire 



  14. Criteriul utilizat la atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic - conform Hotărârii de Guvern  nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind 
regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a 
gazelor naturale 

    
 
   15. Proceduri de contestare: 
 

Organismul de soluționare a contestațiilor 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: 
Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; 
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului 
principal al autoritatii/entitatii 
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 
Procedura de contestare 
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101 din 2016. 
 

      16. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a: 01.07.2022 

 
 
   

 
 
 

Primar, 
       ABĂSEACĂ NICUȘOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


