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ANUNŢ
1. Informații generale privind autoritatea contractantă:
PRIMĂRIA ORAŞULUI SĂCUENI, judeţul Bihor, cu sediul în Săcueni, str. Libertăţii
nr.1, CIF 4593474, telefon 0259 352 194, e-mail orassacueni@gmail.com,
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: inchirierea unui imobil-teren în
suprafață de 25 mp având nr. top 82, situat în satul Cadea, oraș Săcueni aparținând
domeniului public al Orașului Săcueni, în scopul amplasării unei rulote pentru
comercializare de produse alimentare și nealimentare
Închirierea se face în baza HCL nr 59/03.05.2022 și OUG nr. 57 din 2019.
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 documentație de atribuire: la cerere la sediul Primăriei Oraș Săcueni.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul de urbanism și amenajarea
teritoriului.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul unui exemplar din
documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei, care se achită în
numerar la casieria Oraș Săcueni.
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.07.2022 ora 1400
4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun într-un exemplar, la registratura Oraș
Săcueni până la data de 15.07.2022 ora 900
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este
15.07.2022, ora 10 00 la sediul Oraș Săcueni, str. Libertății nr. 1, sala de ședință.
6. Denumirea, adresa, adresa de e-mail al instanței pentru soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Marghita
Str. Vladimirescu Tudor, 2, Marghita, Bihor,
Telefon: 0259 – 363834, Fax: 0259 – 362527
E-mail: jud-marghita-reg@just.ro
In termen de 3 zile.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.
15.06.2022.
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