
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: UAT - Comuna Godinești, 
Principală nr. 300, Godinești, judeţul Gorj, telefon 0253377001, fax 0253377001, email 
primariagodinesti@yahoo.com, persoana de contact Rață Bogdan Cătălin. 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Constituirea prin licitație publică a unui drept de superficie cu titlu oneros 
pe o perioadă de 35 de ani asupra terenurilor în suprafață de 29.742 mp înscris în CF 35362 Godinești nr. 
cadastral 35362, 206.132 mp înscris în CF 335361 Godinești nr. cadastral 35361, 218.809 mp înscris în CF 
35359 Godinești nr. cadastral 35359, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Godinești, situate 
în sat Godinești, comuna Godinești, județul Gorj, pentru ”Parc fotovoltaic producere energie electrică 
din surse regenerabile”. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 57/24.11.2022. 

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: În urma unei solicitări scrise de la sediul UAT-Comuna Godinești, județul 
Gorj. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul achiziții publice, sat Godinești, str. Principala 
nr. 300, comuna Godinești, județul Gorj. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei, numerar 
la casieria UAT - Comuna Godinești. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2023, ora 14.00 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/01/2023, ora 12.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT-Comuna Godinești, sat Godinești, str. Principala nr. 
300, comuna Godinesti, județul Gorj. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1(unu) exemplar original. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31/01/2023, ora 11.00 
la sediul UAT-Comuna Godinești, județul Gorj. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Secția 
contencios administrativ și fiscal, Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, județul Gorj, tel/fax 
0253212536, e-mail tr-gorj-caf@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29/12/2022 


