
ANUNȚ 
În baza Hotărârii Guvernului nr 209/2019 pentru aprobarea 

cadrului general privind regimul 
juridic al contractelor de concesiune 

a serviciului de utilitate publică 
de distribuție a gazelor naturale 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

 
 
1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante: COMUNA GRATIA, localitatea Ciurari Deal , Strada Libertății  NR 1, 
judeţul TELEORMAN, telefon 0247458301, fax 0247458252, email 
gratiaprimaria@gmail.com 
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la 
care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în 
vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Compartimentul  achiziții publice  din cadrul 
Comunei  Gratia ,cu sediul în Strada Libertății nr 1 ,localitatea Ciurari-Deal,comuna  
GRATIA, jud. TELEORMAN, cod postal 147155 Telefon 0247 458 301 ,fax  0247 458 252 
E-mail: gratiaprimaria@gmail.com. Documentația este gratuită. 
  3. a) Locul prestării serviciilor:  comuna Gratia,județul Teleorman 
  b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de 
distribuție a gazelor naturale, din localitățile Gratia,Ciurari-Deal și Drăghinești aparținînd 
comunei Gratia (servicii de proiectare tehnică, construcția, exploatarea și dezvoltarea 
sistemului de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora) conform  H.G. nr. 
209/2019,în cadrul proiectului “ Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna 
Gratia,județul Teleorman”finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. 
 c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 
 4. a) Termenul de depunere a ofertelor: 09/11/2022, ora 12.00  
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele:  Comuna Gratia,cu sediul în  Strada Libertății 
nr 1,localitatea Ciurari-Deal ,județul Teleorman, cod postal 147155, telefon 0247458301, 
fax 0247458252, email gratiaprimaria@gmail.com 
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba Română 
  d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10/11/2022, ora 10.00 . 
  5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească 
ofertanţii: Conform documentației de atribuire 
  6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform documentației de atribuire 
  7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: Conform 
documentației de atribuire 
  8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 22/09/2022 
  9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de 
mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, 
adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot 
obţine aceste informaţii: Tribunalul Teleorman,Secția Contencios Administrativ ,cu sediul în 
Alexandria,strada Ion Creangă nr 53,județul Teleorman ,telefon 0247/406016,fax 
0247/317322 


