ANUNT LICITATIE INCHIRIERE TEREN

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact:: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL CORABIA,
Str.Cuza-Voda,nr.54, Corabia, judeţul Olt, telefon 0249/560703, fax 0249/506154,
email primariacorabia@yahoo.com
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: O suprafaţă de 51349
mp teren extravilan neproductiv,aparţinând domeniului privat al oraşului Corabia,
în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 şi hotarârea nr.92 din 31 iulie 2019 a
Consiliului Local al oraşului Corabia.Terenul este situat în Corabia str.Gral
Praporgescu,tarlaua 93/5,parcela 1/1,având nr.cad.53792.
 3. Informații privind documentația de atribuire:Se regăsesc în caietul de sarcini al
licitaţiei
 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:: Prin cerere scrisă depusă la sediul
autorităţii contractante din Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, judeţul Olt.
 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Serviciul
"Administraţie Publică Locală Contencios" din cadrul autorităţii contractante, din
Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, județul Olt.
 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: Costul unui
exemplar este de 100 de lei şi se achită în numerar la casieria autorităţii
contractante din Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, judeţul Olt
 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21 octombrie 2019,ora 16:30.
 4. Informații privind ofertele:: Oferta trebuie să conţină un preţ egal sau mai mare
decât cel de pornire a licitaţiei şi să aibă anexate toate documentele de calificare.
 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:30 octombrie 2019, ora 16:30.
 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54,
judeţul Olt.
 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:Un singur exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
31 octombrie 2019, ora 10:00. Corabia, strada Cuza Vodă, nr.54, judeţul Olt.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței:: Tribunalul Olt-Secţia de Contencios Administrativ,cu sediul în
Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,telefon și fax 0249437370, email:corespondentaolt@just.ro. Termenul de sesizare a instanţei este de 30 de zile.

