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 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. Denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, si adresa de e-mail ale autoritatii 
contractante: Comuna Traian, localitatea Traian, str. Principală nr. 13, județul Brăila, număr de 
telefon/ fax 0239.613.239, e-mail: primariatraianbr@yahoo.com. 

2.  Denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, si adresa de e-mail ale biroului de la 
care se poate solicita documentatia de atribuire. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in 
vederea obtinerii documentatiei de atribuire: Compartimentul de achizitii din cadrul Comunei 
Traian, cu sediul in localitatea Traian, strada Principala, nr. 13, judetul Braila, telefon/ fax 
0239/613239, e-mail: primariatraianbr@yahoo.com.  
     Pretul documentatiei de atribuire este: fara cost  
3. a) Locul prestarilor serviciilor: conform documentatiei de atribuire. 
   b) Obiectul concesionarii: natura si dimensiunea prestarilor: serviciul de utilitate publica de 
distributie a gazelor naturale in localitățile Traian, Silistraru, Urleasca si Caldarusa, 
aparţinătoare Comunei Traian, județul Brăila, conform HG nr. 209/ 2019.  

   c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.  

4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 13.03.2023, ora 10.00. 



    b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Comuna Traian, cu sediul in localitatea Traian, str. 
Principala, nr. 13, judetul Braila, telefon/fax 0239/613239, e-mail: primariatraianbr@yahoo.com. 

     c)  Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română.   

     d) Data, ora şi  locul deschiderii ofertelor: 14.03.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Traian, 
str. Principala, nr. 13, județul Brăila. 

 5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform 
documentaţiei de atribuire. 

 6. Criterii utilizate 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. 

 7. Dupa caz, procentajul minim din lucrari care trebuie acordat partilor terte: conform 
documentatiei de atribuire. 

  8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 18.01.2023. 

  9. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, dupa caz, de 
mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, 
adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine 
aceste informatii: Tribunalul Braila, Sectia de Contencios-Administrativ, cu sediul in municipiul 
Braila, Str. Calarasilor, nr. 47,  judetul Braila, telefon 0239613975, 0239613976, 0239612608,  adresa 
de e-mail:  tr-braila@just.ro. 
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