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ANUNŢ

1. Infomtatti generale privind autoritatea contractantă:
MUNICIPIUL ZALĂU, cod fiscal: 4291786, adresa: Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.
3, fax.: 0260^661869, .tel. 0260-610550, e-mail: nrimăria(S).zaiaiisi.ro, pagina 
Web: www.za 1 aiisi,ro, persoană de contact:, ec. Adina Predescu, Şef Serviciu 
Patrimoniu.
2i infdi^matii generale privind obiectul licitaţiei:
închirierea unor locaţii, în suprafaţă de 5 mp/locaţie, proprietate publică-a 
Municipiului Zalău, în vederea amplasării de panouri publicitare de tip backlit cu 
dublă faţă de expunere având dimensiunile de 4 x 3 metri, identificate astfel:

: Str. Comeliu Coposu zona Direcţia Agricolă;
- ‘ - - Str. Gheorghe Doja intersecţie cu str. Cetinei;

B-dul. Mihai Viteazu zona Gară Triaj;
• Str; Gheorghe Doja zona Bl. D34;

■ţ;:!.B-dul. Mihai Viteazu zona Colegiu Al. Papiu Ilarian ;
'- -B-dul.Mihai Viteazu zonă Dispensar Dublu Uman (Guliver);
- Sth Simion Băimţiu zona Magazin Cipricom; 

înehirieŢea se - face conform art. 332-348 din O.U.G; 57/2019--şi -a Plotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 138 din 28 aprilie 2022.
3i Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3<1.-Mddâlitătea sau modalităţile prin care, perspănele interesate pot intra în 
posesia Unui exemplar al documentaţiei de atribuire:' Documentaţia de atribuire se 
poate'obţine de la Primăria Municipiului Zalău, municipiul Zalău, Piaţa luliu 
Maniu nr; 3, j udeţu 1 S ăl aj.
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, 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 
lei/locaţie, se poate achita cu numerar casieria Primăriei Municipiului Zalău.
3.4. Data”limită pentru solicitarea clarificărilor: 23 mai 2022.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 08 iunie 2022 ora 15.00-
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Zalău, 
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.
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5. Data H locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
data de IS iunie 2022 ora 10.00, ,1a sediul Primăriei Municipiului Zalău, Sala mică 

(sala de şedinţe).
6. Denumire, adresă, nr. telefon ale instanlei coinoetenie în soluţionarea litisiilor
apărute-. Tribunalul Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 10, 
judeţufSălaJ, tel. 0260.611.085, fax. 0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro, 
în termen de 7 zile de la comunicarea deciziei referitoare la atribuirea contractului de 
închiriere.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate-. 12 mai 2022.

Şef Serviciu 
Adina I^edescu
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