
ANUNT

privind închirierea prin licitație publică a  unui spațiu în suprafață de 203,61 mp. din incinta clădirii

”Sediu administrativ”, proprietate privată a comunei Gherăseni, județul Buzău

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,

adresa, datele de contact, persoana de contact: 

UAT COMUNA GHERASENI, cu sediul in Comuna Gheraseni, strada IOAN GHERASSY, Nr. 154, judetul

Buzau, telefon  0238/783331, fax  0238/783190, cod fiscal 4234098, email primariagheraseni@yahoo.com  .  

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea

bunului care urmează să fie închiriat: 

 Spațiul  în suprafață  de 203,61 mp. situat în incinta  clădirii  Sediu administrativ,  localitatea  Gheraseni,  Str.

IOAN GHERASSY,  Nr.  154,  Comuna  Gheraseni,  judetul  Buzau, înscris  în  cartea  funciară  nr.  20334,  în,

aparținând domeniului privat  al comunei Gherăseni, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019 ,   HCL. UAT

Comuna Gheraseni nr.51/31.10.2022,  prin HCL.  UAT Comuna Gheraseni nr.56/28.11.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: 

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentatiei de atribuire:

De la sediul instituției prin cerere scrisă și de pe site-ul instituției. 

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se

poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

De la registratura UAT COMUNA GHERASENI, cu sediul în Comuna Gheraseni,Str. IOAN GHERASSY, Nr.

154. judetul Buzau,  sau poate fi descărcată de pe site-ul instituției:  www.primariagheraseni.ro din secțiunea

Anunțuri publice.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:

 10 lei/exemplar ce se achită la  sediul instituției sau gratuit de pe site-ul instituției: www.primariagheraseni.ro

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:

-03.01.2023, orele 14,00.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

- 16.01.2023 orele 16,00.

http://www.primariagheraseni.ro/
http://www.primariagheraseni.ro/
mailto:primariagheraseni@yahoo.com


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

 - UAT COMUNA GHERASENI, cu sediul în Comuna Gheraseni, Str. IOAN GHERASSY, Nr. 154. judetul

Buzau.

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta:

- se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior. 

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

-  19.01.2023  orele  10,00 la  sediul  UAT COMUNA  GHERASENI  din  Comuna  Gheraseni,   Str.  IOAN

GHERASSY, Nr. 154. judetul Buzau.

6.  Denumirea  instantei  competente  în  solutionarea  litigiilor  aparute  si  termenele  pentru  sesizarea

instantei:

Tribunalul Buzău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, str. Arhitect Petre Antonescu, nr. 4,

Buzău, telefon  0238/717960, fax  0238/717961, email tr.buzau@just.ro.

7. Data transmiterii spre publicare a prezentului anunt: 15.12.2022.

PRIMAR 

Ing. Țintă Vasile
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