
ANUNŢ ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta: Municipiul Sebeş, prin 
Şcoala Gimnazială Petreşti (organizatorul licitaţiei), cu sediul în mun. Sebeş, loc. 
Petreşti, str. Mihai Viteazu, nr. 3, judeţul Alba, telefon/fax : 02587343112, persoana 
de contact: dl. Vasile BÂTIU -  directorul şcolii,

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: spaţiu în suprafaţă de 17,27 mp. 
din cadrul Şcolii Gimnaziale Petreşti - imobil aflat în domeniul public al municipiului 
Sebeş, situat administrativ in mun. Sebeş, loc. Petreşti, str. Mihai Viteazu, nr. 3, 
judelui Alba.

închirierea se face conform art. 333, art. 335 din OG. 57/2019, si conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeş nr. 274/2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine 
de la Primăria Municipiului Sebeş, str. Parcul Arini, nr. 1, jud. Alba.
3.2. Costul acesteia este de 10 lei şi se poate achita cu numerar la caseria Primăriei 
Municipiului Sebeş, din Sebeş, str. P-ţa. Primăriei, nr. 1, jud. Alba.
3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.11.2019, ora 14.

4. Info "maţii privind ofertele

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este de 27.11.2019, orele 14.
4.2. /  dresa la care trebuie depuse ofertele: Şcoala Gimnazială Petreşti, mun. Sebeş,
loc. Petreşti, str. Mihai Viteazu, nr. 3, jud. Alba.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşură şedinţa publică de deschidere a ofertelor: în
data dc: 05.12.2019, orele : 12,00, la sediul Şcolii Gimnaziale Petreşti, cu repetare în
caz de neadjudecare.
6. Det nirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 

con etente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tri 'malul Alba, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 24, Alba-Iulia,yW. Alba.

7. Dat transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
pir arii: 06.11.2019.
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