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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 36985 din 02.06.2021

ANUNŢ

\. Informaţii generale privindconcedentul:
MUNICIPIUL ZALĂU, cod fiscal: 4291786, adresa: Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, fax. 
0260-661869, tel. 0260-610550, e-mail: primaria@zalausi.rQ, pagina web: 
www.zalausi .ro, persoană de contact: ec. Adina Predescu, Şef Serviciu Patrimoniu.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Licitaţie publică pentru imobilul teren cu construcţii, proprietate privată a Municipiului 
Zalău, situat în municipiul Zalău, str. Măgurice, nr.7, identificat în CF. nr. 60303. 
Concesionarea se face conform art. 302-331 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.l05 din 25 martie 2021.
3. Informaţii vrivind documentaţia do atribuire: se re2ăsosc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Municipiului Zalău,
Piaţa luliu Maniu nr. 3, mun. Zalău, judeţul Sălaj.
3.2'. Denumirea şi adresa serviciului^ompartimentului 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, mun. Zalău, 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: 30 lei, se poate 

achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Zalău.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16 iunie 2021 ora 10.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 25 iunie 2021 ora 12.00. ^
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Zalău, Piaţa luliu 
Maniu nr. 3, mun. Zalău, judeţul Sălaj, camera 4 - Centrul de Relaţii cu Publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5 Data şj locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor.
30 iunie 2021 ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3,
mun. Zalău, judeţul Sălaj, Sala mică (sala de şedinţe). ^ ,
6, Denumire, adresă, nr.telefon, adresa de e-mail a instanţei corripetente în şoluţionar^ 
litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sălaj, cu sediul în 
Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr.lO, judeţul Sălaj, tel. 0260.611.085, fax. 
0260.611.551, e-mail: tr-salai-reg@iust.ro, în termen de 7 zile de la comunicarea 

deciziei referitoare la atribuirea contractului de concesiune.
7 Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitqţe: 03 iunie 2021.

PRIMAR, 
Ionel Ciun^

Director executiv, 
Alexandru Pura

oA)
r\T> /r» * r»

mailto:primaria@zalausi.rQ
mailto:tr-salai-reg@iust.ro

