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  A N U N Ţ       P U B L I C  
 

 

 

 Municipiul Sebeş cu sediul în Piaţa Primăriei, nr. 1, judeţul Alba, în conformitate cu 

H.C.L. nr. 19/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sebeş organizează licitaţie publică 

deschisă cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 48,41 mp, aflat în imobilul 

proprietate privată a Municipiului Sebeş din  incinta Dispensar Medical, situat administrativ în 

Petrești, str. 1 Mai, nr.68 , având destinaţia ,, farmacie umană,, 

Pot participa la licitaţie agenţi economici autorizaţi care îndeplinesc toate condiţiile 

caietului de sarcini. 

 Cererile de participare la licitaţie se înregistrează la Primăria Municipiului Sebeş şi se 

depun odată cu documentele de participare solicitate prin caietul de sarcini. 

 Nu pot participa la licitaţie agenţii economici autorizaţi care: 

a. au debite restante faţă de Municipiul Sebeş, şi faţă de bugetul consolidat al statului; 

b. au fost adjudecatarii unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contractul cu Municipiul 

Sebeş. 

 Locul licitaţiei: Sediul Primăriei Municipiului Sebeş – Parcul Arini nr. 1, Sebeş, jud. Alba 

Durata închirierii:  5 ani 

Tipul licitaţiei: Publică deschisă cu strigare 

 Preţul de pornire al licitaţiei: 14,16  lei/mp/lună 

Pasul de licitaţie: 2 lei /mp/lună 

 Garanţie participare: 500 lei 

 Taxa de participare: 100 lei 

 Preţul caietului de sarcini:  10 lei 

Data licitaţiei: 02.04.2019, ora 10
00

, cu repetare în caz de neadjudecare în zilele de 

17.04.2019 şi 06.05.2019 la aceeaşi oră.  

Caietul de sarcini al licitaţiei, precum şi informaţiile suplimentare se pot obţine la 

Compartimentul Patrimoniu şi Transport din cadrul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul Arini 

nr. 1, Sebeş. 

  

 

Primar,     

          Dorin  Nistor                                  

 

 

 

 


