
Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren 
(domeniul PUBLIC/PRIVAT )

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Orașul Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna CIF 4404613, reprezentat prin Primar
Gyerő  József,  persoană  de  contact:  Varga  Monica,  telefon:  0040  267 340 001,  fax:  0040
267 342 679, e-mail: primar@primariacovasna.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Punct de alimentaţie publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu
Pârtie de Schi ,,Lȍrincz Zsigmond”. 
Imobilul este situat în oraşul Covasna, strada Brazilor F.N., construit la baza Pârtiei de schi a
oraşului Covasna, în imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.
Imobilul  aparţine  domeniului  PUBLIC, si  are  in  total  87.30  mp.  CF 25994 numar  cadastral

25994-C1  . 
Închirierea  se  face  conform  art.  333,  art.  335  din  O.U.G.  57/2019,  şi  conform  Hotărârii
Consiliului Local nr. 106/2020 din data de 24.09.2020.

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: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Orașului Covasna, orașul Covasna, strada Gábor Áron, nr. 10, judeţul Covasna.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Direcția Economică – Contabilitate,
orașul Covasna, strada Gábor Áron nr. 10, judeţul Covasna.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar
la casieria Primăriei Orașului Covasna.

      

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2021,  ora  12.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.01.2021, ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Covasna din Covasna, strada Piliske nr. 1, camera 1, judeţul Covasna.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 

5.  Data  şi  locul  la  care  se  va  desfaşura  sedinţa  publică  de  deschidere  a  ofertelor:

19.01.2021 ora 14.00, la sediul Primăriei Orașului Covasna.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Judecătoria Târgu Secuiesc, Municipiul Târgu – Secuiesc, strada Ady Endre nr. 5, judeţul
Covasna,  telefon: 0267364839, fax: 0267-361259, e-mail: jud.tgsecuiesc@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 23.12.2020

mailto:jud.tgsecuiesc@just.ro

