Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Orașul Câmpeni, prin Primăria orașului Câmpeni, cu sediul în oraș Câmpeni, județul Alba, str.
Avram Iancu, nr. 5, cod fiscal 4331112, telefon 0258771215, fax 0258771215, int.12, e-mail
primaria_cimpeni@yahoo.com, persoana de contact d-ra Napeu Alina

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobilul aparține domeniului public a
orașului Câmpeni, județul Alba și este situat administrativ în orașul Câmpeni, Str.Gării, nr.21A.
Imobilul care face obiectul închirierii se află înscris în C.F. Nr.73909 Câmpeni, cadastral 73909, teren
în suprafață de 4250 mp pe care sunt amplasate construcțiile C1-Birou administrativ și punct control
veteriner, în suprafață de 56 mp, C2-grup sanitar, în suprafață de 75 mp, C3-Anexă-Cântar animale, în
suprafață de 11 mp-cu destinația de „Centrul de achiziție și expoziție a animalelor”, conform HCL
31/12.03.2020 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:direct de pe site-ul www.primariacimpeni.rosecțiunea Anunțuri-Știri și anunțuri, respectiv la cerere de la sediul Primăriei Orașului CâmpeniServiciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Compartiment Patrimoniu;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria orașului
Câmpeni, oraș Câmpeni, județul Alba, str. Avram Iancu, nr. 5, -Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului-Compartiment Patrimoniu .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
gratuit de pe site-ul www.primariacimpeni.ro , respectiv 10 lei de la sediul și se poate achita cu
numerar la caseria Primăriei Orașului Câmpeni.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 25.05.2020 ora 15.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.06.2020 ora 15.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Orașului Câmpeni, Str. Avram Iancu
nr. 5, Câmpeni, județul Alba

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor :
03.06.2020, ora 9, la sediul Primăriei Orașului Câmpeni,Str. Avram Iancu nr. 5, Câmpeni, județul
Alba

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Alba, P-ța Iuliu Maniu nr. 24, mun. Alba Iulia, jud. Alba, Telefon:
0258813510, 0258813511, Fax 0258811184 , E-mail:tribunalul.alba@just.ro
7 . Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 08.05.2020
PRIMAR,
ANDREȘ IOAN CĂLIN

