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MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,

Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,

e-mail: info@primariahunedoara.ro.

Nr.  32602 din 18.04.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, având cod fiscal 2127028, cu sediul  în B-dul

Libertăţii  nr.17,  municipiul  Hunedoara,  judeţul  Hunedoara,  tel:  0254712877;  fax:  0254716087,  e-mail:

info@primariahunedoara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 02.06.2022 ora 11:00 în vederea concesionării
terenului în suprafaţă de 1.700 mp, situat în loc. Peştişu Mare, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr.
67504 Hunedoara, nr. cad. 67504, aflat în administrarea Parcului Industrial Hunedoara, aparţinând
domeniului privat al Municipiului Hunedoara, cu destinaţia producţie şi/sau prestări servicii.

Concesionarea prin licitaţie publică  a terenului menţionat este aprobată  prin Hotărârea de Consiliu

Local  nr.  16/31.01.2022  şi  se  realizează  cu  respectarea  prevederilor  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de atribuire şi a instrucţiunilor de

participare la licitaţie începând cu data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, în baza cererii

depuse în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data

solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închirieri, Vânzari, Privatizare
din cadrul autorităţii contractante, situată în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara,

tel.0254712877; fax.025471608, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria autorităţii contractante,

sau prin ordin de plată în contul Municipiului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis

la Trezoreria Municipiului Hunedoara.

După  intrarea în posesia documentaţiei  de atribuire, persoanele interesate  pot solicita clarificări  în

termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesia documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a

clarificărilor este de 24.05.2022 ora 11:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate,

respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii contractului de concesiune.

Ofertele se depun până la data de 31.05.2022 ora 11:00 la sediul autorităţii contractante, din B-dul

Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină

două plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 02.06.2022 ora 11:00 în incinta

Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul Hunedoara, secţia a

II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul

Hunedoara, tel. 0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în termenele prevăzute de

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, în data de

05.05.2022.

                                                                    Primar,

Dan Bobouţanu


