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MUNICIPIUL ZALĂU
PR8EVÎAR'

450016 - Zalâu, Plata luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661869
http://w.ww.zaleusj.ro e-mail: primarla@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Nr. 60992 din 02.09.2021

ANUNŢ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul.de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax. şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact. .
Primăria Municipiului,Zalău, Codul fiscal: RO 4291786, Zalau, str. P-ţa luliu Maniu, nr.3, judeţul 
Sălaj, telefon 0260/610550 / 275 fax: 0260-661869; e-mail primaria@zalausi.ro
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
A

închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile.
Zalău, aflate în administrarea unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău.
Săli de sport destinate desfăşurării de activităţi sportive, situate în incinta unităţilor de 
învăţământ, astfel:

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „luliu Maniu” Zalău - identificată în CF. 
66102 Zalău, nr. cadastral 66102-Cl, cu suprafaţa de 283 mp;

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău - identificată în CF. 54052 
Zalău, nr. cadastral 54052-Cl, în suprafaţă de 1026 mp;

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „George Co.şbuc” Zalău - identificată în CF. 
66026 Zalău, nr. cadastral 66026-C2, cu o suprafaţă de 563 mp;

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău - identificată în CF. 
51165 Zalău, nr. cadastral 51165-C2, cu suprafaţa de 1112 mp;

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, identificată în CF. 
50245 Zalău, nr. cadastral 765, cu suprafaţa de 728 mp;

- Sala de sport de la Şcoala Gimnazială „Comeliu Coposu” Zalău, identificată în CF. 
66034 Zalău, nr. cadastral 66034-C2, cu suprafaţa de 1111 mp;

- Sala de sport de la Liceul de artă „loan Sima” Zalău, identificată în C.F 50568 
Zalău, nr.cadastral 50568-Cl, cu suprafaţa de 540 mp;

- Sala de sport de la Colegiul Tehnic „Al.Papiu Ilarian” Zalău, identificată în CF. 65803 
Zalău, nr. cadastral 65803-C2 , având o suprafaţă de 703 mp;

- Sala de sport de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, identificată în CF. 
53830 Zalău, nr. cadastral 53830-CljCU suprafaţa de 651 mp;

- Sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv „Avram lancu” Zalău, identificată în 
CF nr. 54055 Zalău, nr. cadastral 54055-C2 , cu suprafaţa de 1706 mp.

proprietatea publică a Municipiului

Sală festivă situată în incinta Şcolii Gimnaziale „liiliu Maniu” Zalău, identificată în CF. 
66102 Zalău, nr. cadastral 66102-Cl, cu o suprafaţă de 189 mp destinată desfaşui'ării de 
activităţi sportive - arte marţiale.
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I

Sală clasă şi laborator situate în incinta Liceulbi tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, 
identificate în CF 5404,5 , nr. cad. 54045-Ci şi nr.(;ad. 54045-C2, destinate desfăşurării de 
cursuri de formare profesională. .......
Spaţiu situat în incinta Liceului Pedagogic „Gh. Şincai”Zalău, identificat în CF 52445 Zalău, 
nr. cad. 52445 - C2 cu destinaţia de chioşc aliment^, în suprafaţă de 24 

Teren situat în curtea Şcolii Gimnaziale „George Goşbuc”, identificat în CF. .66026 Zalău, 
nr.cadastral 66026, destinat activităţii de karting, îiji suprafaţă de 800

mp.

mp.
Teren situat în incinta Liceului de artă „loan Sima” Zalău, identificat în CF 50568 
Zalău, nr.cadastral 50568, destinat amplasării unei tonete cu destinaţia de chioşc alimentar 
în suprafaţă de 5 mp.
Teren sintetic situat în incinta Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, identificat în CF. 
53830 Zalău, nr. cadastral 53830, destinat desfaşuiării de activităţi sportive, în suprafaţă de 
1296 mp.
închirierea se face conform art. 333, art. 335 din 0.3. 57/2019, a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Zalău nr. 260/26 august 2021 .
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria Municipiului Zalău.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se 
poate obţine un exemplar, din documentaţia de atribuire: Casierie - camera 1, Primăria 
Municipiului Zalău, din municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 Iei, se poate achita cu 
numerar casieria Primăriei Municipiului Zalău.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13 septembrie 2021, ora.12.00.
4. Informaţii yrivind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 24 septembrie 2021 ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Zalău, din municipiul 
Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj, camera 4 - Centrul de Relaţii cu Publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
5. Data şi locul lacare se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

(^gp^^septembrie 202iŢorâTO.OO? Primăria MuraicipiulMÎ Zalăe, localitatea Zalău, strada
Piaţa luliu Maniu rar. 3, judeţul Sălaj, Sala mică (sala de şedinţă).
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litisiilor apărute:
Tribunalul Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 10, judeţul Sălaj, tel. 
0260.611.085, fax 0260.611.551, e-mail: tr-salai-reg@iust.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.09.2021.
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