ANUNT DE LICITATIE
1. Informatii generale privind concedentul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA
TURULUNG, str. Parcului, 260, cod fiscal: 3896569, cod postal 447335, cont IBAN:
RO32TREZ24A705000203030X, jud. Satu Mare, tel: 0261-836001, fax: 0261-836100, e-mail:
primtur@yahoo.com, reprezentat prin primarul comunei Gyakon Gheorghe-Nicolae.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunoo: suprafata totala de 29.151 mp ce se afla in
domeniul public a comunei Turulung, este identificat cu nr. cadastral 101101 in suprafata de
21.600 mp (luciu de apa ) si nr. cadastral 101826 in suprafata de 7.551 mp (categoria de
folosinta altele).
3. Informatii privind documentatia de atribuire: în conformitate cu H.C.L. 14/18.05.2018
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia inui
exemplar al documentatiei de atribuire: Documentatia se ridica de la sediul primariei, pe suport
de hârtie de la sediul Primariei comunei Turulung, în baza unei solicitări depuse la Registratură
și achitat contravalorii.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,de la care se
poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul comunei, Turulung, str.
Parcului, 260, jud. Satu Mare.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar: documentatia de atribuire
costa 500 lei, iar suma se achita prin cash la caseria unitatii.
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.02.2019, ora 16.00
4. informatiile privind ofertele: ofertele se depun în plic în limba română.
4.1. Data limita de depunerea a ofertelor: 14.02.2019, ora 16.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei Comunei Turulung,
str. Parcului, 260, comuna Turulung, jud Satu Mare.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar original.
5. Data si locul la care se va desfasoare serdinta publica de deschiderea ofertelor: 15.02.2019,
ora 10.00, Primaria comunei Turulung, str.Parcului, nr. 260, jud. Satu Mare.
6. Denumirea, adresa, numarul de tel/fax ale instantei competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesezarea instanței: Tribunalui Satu Mare,str. Mihai Viteazul, nr. 8,
jud Satu Mare, cod.postal: 447335, tel: 0261-713650, fax: 0261-713760.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 18.01.2019

