
ANUNȚ 
privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 7 cabinete medicale și a unui 
cabinet/laborator stomatologic, proprietatea Municipiului Sebeș, situate în clădirea 

Dispensarului Medical din Cartierul Mihail Kogălniceanu – Sebeș 
 

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Primăria Municipiului Sebeș, cu sediul permanent în Sebeș, str. 
Piața Primăriei, nr. 1, jud. Alba și sediul provizoriu în Sebeș, str. Parcul Arini, nr. 1, jud. Alba, 
tel. 0258-731004; 0258-731006, fax: 0258/734187, E-mail: secretariat@primariasebes.ro, cod 
fiscal: 4331201, persoană de contact: Gheorghe BARBU, tel. 0753388161. 
OBIECTUL ÎNCHIRIERII: 8 spații cu destinație specială (7 cabinete medicale și un 
cabinet/laborator stomatologic), situate în clădirea Dispensarului Medical ”Mihail 
Kogălniceanu” din Sebeș, cartier Mihail Kogălniceanu, nr. 128, jud. Alba. 
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE poate fi procurată contra cost, de la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș din Sebeș, str. Parcul Arini, nr. 1, Compartiment Patrimoniu și Transport, 
consilier Gheorghe BARBU. Costul unui exemplar este de 50 lei și se poate achita în numerar 
la casieria Primăriei Municipiului Sebeș sau prin ordin de plată în contul 
RO62TREZ00521180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Sebeș. 
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR este de 16.02.2022, orele 16:00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, la sediul permanent din Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, jud. 
Alba sau la sediul provizoriu din Sebeș, str. Parcul Arini, nr. 1. Clarificări legate de depunerea 
ofertelor și de documentația de atribuire pot fi solicitate până în data de 02.02.2022, orele 
16:00. 
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR se va desfășura în data de 21.02.2022, 
începând cu orele 10:00, la sediul provizoriu din Sebeș, str. Parcul Arini, nr. 1. 
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR în legătură cu desfășurarea procedurii de licitație publică revine, 
potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul dministrativ, cu completările și 
modificările ulterioare, Tribunalului Alba, Secția contencios administrativ și fiscal. 
 
Acest anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea aVI-a, Nr. 4 din 06 ianuarie 
2022. 


