
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎNCHIRIERE BUN PROPRIETATE PUBLICĂ

  
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de

identificare fiscală, adresa,  numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,  persoană de
contact:  comuna Săliștea, C.I.F. 4562001, satul Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba, tel.:
0258762101, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com.

2.  Informaţii  generale  privind  obiectul  procedurii  de  licitaţie  publică,  în  special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  punct sanitar uman din satul
Tărtăria, str. Principală nr. 34, în suprafață de 88,21 mp, înscris în C.F. 71389, nr. top. 71389, aflat
în proprietatea comunei Săliștea, domeniu public.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 78 din 26.11.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar  al  documentaţiei  de atribuire:  documentația  de atribuire  se poate ridica  de la  sediul
Primăriei comunei Săliștea;

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul  autorităţii
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment
monitorizare proceduri administrative, relații cu publicul, registru agricol, fond funciar, cadastru și
urbanism, comuna Săliștea, satul Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 40 lei și se achită la casieria Primăriei
comunei Săliștea;

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.01.2022, ora 1200.
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.01.2022, ora 1200; 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Săliștea, sat Săliștea, str. Joseni nr.

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

17.01.2022, ora 1200, în sala de ședințe a Primăriei comunei Săliștea, sat Săliștea, str. Joseni nr.
447, județul Alba.

6.  Denumirea,  adresa,  numărul  de  telefon  și/sau  adresa  de  e-mail  ale  instanței
competente  în  soluționarea  litigiilor  apărute  și  termenele  pentru  sesizarea  instanței:
Tribunalul Alba, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, cod poștal 510111, tel.:
0258811576, e-mail: tribunalul.alba@just.ro.

7.  Data  transmiterii  anunţului  de  licitaţie  către  instituţiile  abilitate,  în  vederea
publicării: 15.12.2021.

Primar,                                                       Secretar general,
Jr. Stănilă Aurel-Emil       Jr. Ionescu Mihaela-Alina


