ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101
Web: www.floresticluj.ro

Nr. înreg. 35563
Data: 06.04.2022
ANUNȚ DE LICITAȚIE
I.

Informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de contact:

Comuna Florești cu sediul în loc. Florești, str. Avram Iancu nr. 170, cod poștal 407280, având Cod de
Identificare Fiscală 4485391, telefon 0264 265 101 int. 211, e-mail primaria@floresticluj.ro, e-mail persoana de
contact: ioana.rus@floresticluj.ro.
II.

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:

Licitație publică pentru concesionarea terenului în suprafață de 1575 mp, situat în zona ANL la Sud de
Liceul „Dumitru Tăuțan”, identificat cu nr. cadastral 79585, loc. Florești, comuna Florești, jud. Cluj.
Terenul aparţine domeniului PUBLIC al Comunei Floreşti.
Concesionarea se desfășoară conform art. 302-331 din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local Florești nr. 22/24.02.2022.
III.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

III. 1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Juridic sau de pe site-ul www.floresticluj.ro la secțiunea
Anunțuri.
III. 2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Florești, loc. Florești str. Avram,
Iancu nr. 170.
III. 3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea exemplarului documentației de atribuire, unde este
cazul:
Dacă se ridică de la sediul instituției:
100 lei /exemplar, ce se achită la caserie.
III.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 28.04.2022, ora 14.00.
IV.

Informații privind ofertele:
IV.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.05.2022, ora 14.00.

IV. 2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Florești, str. Avram Iancu nr. 170, jud. Cluj, parter, Registratură.
IV.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
09.05.2022, ora 11.00, Primăria Comunei Florești, str. Avram Iancu nr. 170, jud. Cluj, sala de Ședințe a
Consilului Local, etaj 2.
V.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4 telefon:
0264-596111, fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro .
Termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
VI.

VII. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.

