
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

ÎNCHIRIERE BUN PROPRIETATE PRIVATĂ

  
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.  Preot  Constantin  Oancea nr.  2,
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: spații din incinta dispensarului
medical  uman din satul  Săliștea,  str.  Preot  Constantin  Oancea nr.  4,  înscris  în  CF nr.  70909
Săliștea,  nr.  cad.  70909,  top. 70909,  aflat  în proprietatea comunei  Săliștea, domeniu privat,  și
anume: cabinet medical, în suprafață utilă de 77,3 mp și farmacie, în suprafață utilă de 33,5 mp.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335, art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 28.07.2022.

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
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. Preot Constantin Oancea nr. 2, 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 comunei
Săliștea.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.09.2022, ora 1000.
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.09.2022, ora 1000. 
4.2.  Adresa  la  care  trebuie  depuse  ofertele:  comuna  Săliștea,  sat  Săliștea,  str.  Preot

Constantin Oancea nr. 2, 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:

05.10.2022, ora 1000, comuna Săliștea, sat Săliștea, str. Preot Constantin Oancea nr. 2, 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: 30.08.2022.

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



R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA

Nr. _________ din _______________

P R O C E S -  V E R B A L

Încheiat azi, ____________, cu ocazia afişării anunțului publicitar privind organizarea
licitaţiei publice, în vederea închirierii unor spații din incinta dispensarului medical uman din
satul Săliștea, str. Preot Constantin Oancea nr. 4, înscris în CF nr. 70909 Săliștea, nr. cad.

70909, top. 70909, aflat în proprietatea comunei Săliștea, domeniu privat, și anume: cabinet
medical, în suprafață utilă de 77,3 mp și farmacie, în suprafață utilă de 33,5 mp

Subsemnata Ionescu Mihaela-Alina,  secretar  general  al  comunei Săliștea,  județul

Alba, am procedat la afişarea documentului menţionat mai sus, la sediul Primăriei comunei

Săliștea,  pe site-ul web al comunei Săliștea:   https://comuna-salistea.ro/, la locul unde se

află imobilul.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Ionescu Mihaela-Alina _______________________________ 

mailto:primaria@primaria-soparlita.ro


Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor.  


	P R O C E S - V E R B A L

