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    ANUNȚ DE LICITAȚIE  

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  

Primăria comunei Tătăruși, Comuna Tătăruși, strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr. 104, 

județul Iași, telefon/fax: 0232714500, e-mail: primaria_tatarusi@yahoo.com, cod fiscal: 

4541408. 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie închiriat:  

4 (patru) Chioșcuri (căsuțe) din lemn, în suprafață construită de 5,60 mp/buc. și teren aferent în 

20,00 mp/buc., aflate în proprietatea publică a comunei Tătăruși, județul Iași, nr. cadastral 

60198, situate în curtea Centrului Cultural „Alexandru Vasiliu-Tătăruși”, str. Alexandru 

Vasiliu-Tătăruși, satul Tătăruși, comuna Tătăruși, județul Iași, cu destinaţie activități 

comerciale, conform H.C.L. Tătăruși nr. 41/21.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 

57/03.07.2019, art. 332-333. 

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:  

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei comunei Tătăruși, 

strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr. 104, județul Iași. 

 



 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

10 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Tătăruși. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  

07.12.2021, ora 12.00 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

15.12.2021, ora 10.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Primăria comunei Tătăruși, Compartimentul Registratură, strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși,  

nr. 104, județul Iași. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

15.12.2021, ora 12.00 la Primăria comunei Tătăruși, strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși,  nr. 

104, județul Iași. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Iași – Palatul de Justiție din Iași, Iași, Strada 

Elena Doamna, nr. 1A, județul Iași, tel. 0232403642, 0332403647, fax 0232219660, 

0332435700, e-mail tr-iasi-civ2@just.ro 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  

22.11.2021 

 

 
 

                               
 


