MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://wvvw.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 31834 din 13.04.2022
ANUNŢ
1- Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Municipiul Zalău, cod fiscal: .4291786, adresa: Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, fax.
0260661869, tel. 0260610550, e-mail: priinăria@zalausj.ro, pagina web:
www.zalausj.ro, persoană de contact: ec. Adina Predescu, Şef Serviciu Patrimoniu.
2. Informaţii generale privind închirierea prin atribuire directa:
Pajişte permanentă, proprietate privată a Municipiului Zalău, constituită din două imobile
în suprafaţă totală de 26,54 ha, situate în municipiul Zalău, localitate componentă Stâna,
identificate în CF. 70808 Zalău, cu nr. cadastral 70808 şi CF. 56203 cu nr. cadastral
56203;
închirierea se face conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 248 din
29 iulie 2021.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc 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 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, 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: 50 Iei, se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Zalău.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2022 ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.05.2022. ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului 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 la care se va desfăşură şedinţa comisiei de atribuire directă: data de
17.05.2022 ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Sala mică (sala de şedinţe).
6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 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-salaj-reg@just.ro, în termen de 7 zile de la
comunicarea deciziei referitoare la atribuirea contractului de închiriere.
7. Data transmited^nunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 14 Aprilie 2022.
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