Nr9387/21.08.2014

JUDETULMARAMURES
PRIMARIA ORASULUI
TARGU LAPUS

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Târgu Lăpuş, cu sediul în Târgu Lăpuş, Str. Ţibleşului, nr. 2, Judeţul
Maramureş, cod poştal 435600, telefon 0262-384465, fax 0262-385403, email:
primaria_tgl@yahoo.com, cod fiscal 3694861, aduce la cunoştinţă celor interesaţi, următoarele:
În conformitate cu prevederile art.13 alin (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L
nr.14/2014 prin care s-a aprobat: Studiului de oportunitate, Raportul de evaluare, precum şi
concesionarea prin licitaţie publică a imobilului ,,BAZA SPORTIVĂ” situat în Târgu Lăpuş, str.
Ţibleşului,nr.1C, Primăria oraşului Târgu Lăpuş organizează licitaţie publică deschisă pentru
concesionarea imobilului –,,Baza Sportivă”, situat în Târgu Lăpuş, str. Ţibleşului, nr.1C, jud.
Maramureş, cu următoarele date caracteristice: terenul în suprafaţă de 2845 mp şi clădirea C1 cu
Sc = 40mp, aflate în domeniul public al oraşului Tg. Lăpuş şi administrarea Consiliului Local al
Oraşului Târgu Lăpuş.
Durata contractului de concesiune a imobilului –,,Baza Sportivă”, situat în Târgu Lăpuş,
str. Ţibleşului, nr.1C, jud. Maramureş, (terenul în suprafaţă de 2845 mp şi clădirea C1 cu Sc =
40mp), aflat în domeniul public al oraşului Tg. Lăpuş şi administrarea Consiliului Local al
Oraşului Târgu Lăpuş este de 49 de ani, conform cu prevederilor O.U.G nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare.
Documentaţia de atribuire a contractului poate fi ridicată gratuit, în urma unei solicitări
scrise, gratuit de la sediul Primăriei oraşului Târgu Lăpuş, Compartimentul administrarea
domeniului public şi privat, tel 0262/384465, fax 0262/385403, email primaria_tgl@yahoo.com,
persoana de contact PATACEAN DORINA.
Ofertele se depun la sediul Primăriei oraşului Târgu Lăpuş, secretariat, etajul 1, camera 16,
până la data de 12.09.2014 ora 10.00.
Ofertele vor fi deschise la data de 12.09.2014 ora 12.00 la sediul Primăriei oraşului Târgu
Lăpuş, sala de şedinţe, etajul 2, camera 33, în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai
ofertanţilor şi ai comisiei de evaluare.
Cuantumul garanţiei de participare este de 1500 lei.
Garanţia de participare la licitaţie se poate constitui prin scrisoare de garanţie bancară,
ordin de plată în contul RO43 TREZ 4405 006X XX00 0037 deschis la Trezoreria Târgu Lăpuş
sau lichidităţi depuse la casieria instituţiei. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile
de la deschiderea lor. Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor, sunt
cele prezentate în documentaţia de licitaţie. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de
concesiune este preț ul cel mai ridicat. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria
oraşului Târgu Lăpuş, Compartiment administrarea domeniului public şi privat, et.1, cam 21.

Primar,
Mitru LEŞE

