ANUNȚ DE LICITAȚIE
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Sânpaul, Principală nr. 195, Sânpaul, judeţul Cluj, telefon
0364282810, fax 0264282805, email primaria@sanpaulcluj.ro
2. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
- grajd în suprafață de 798 mp, cu teren aferent comun cu celelalte 3 grajduri, situat
în localitatea Berindu nr. 13, aflate în domeniul privat al Comunei Sânpaul;
- magazie în suprafață de 168 mp, cu teren aferent de 1000 mp, situată în localitatea
Mihăiești nr. 87A, aflate în domeniul privat al Comunei Sânpaul;
- telecentru în suprafață de 30 mp situat în Clădirea Școlii Berindu, cu teren aferent
comun cu școala, situat în localitatea Berindu la nr. 56, aflate în domeniul public al
Comunei Sânpaul. Vânzarea se face conform OG nr. 57/2019 și a hotărârii
Consiliului Local nr. 43 din 27.05.2021.
3. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
4. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare de la compartimentul achiziții al
Primăriei Sânpaul sau de pe adresa www.sanpaulcluj.ro
5. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul
achiziții, tel 0264282810 și email achizitii@sanpaulcluj.ro
6. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.
7. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/09/2021, ora 16:00
8. 4. Informații privind ofertele:
9. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/09/2021, ora 11:00
10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Sânpaul, sat Sânpaul
nr. 195, Jud. Cluj.
11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
12. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
29/09/2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Sânpaul, localitatea Sânpaul nr. 195, Jud.
Cluj, sala PAPI.
13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 2-4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, tel 0264596110, e-mail
tr-cluj-reg@just.ro
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