
ROMANIA 

JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

PRIMARIA 

NR.            /12.06.2020 

 

Către,  

Redacția ziarului 

______________________________ 

 

 Prin prezenta solicitam publicarea de către redacția ziarului 

____________________________________ a următorului anunț: 

ANUNȚ DE LICITAȚIE 

 Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax. 

0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă organizarea în data de 08.07.2020 ora 13ºº la 

sediul sus menţionat a licitaţiei în vederea închirieri: 

- Lotul I – imobilul-teren in suprafață de 234 mp, situat strada Al. Teilor, înscris in CF nr. 62148, nr. 

cadastral/topografic 62148,  în vederea amenajării unei terase de alimentație publică;  

- Lotul II – imobilul-teren in suprafață de 60 mp, situat strada Al. Teilor, înscris in CF nr. 62140, nr. 

cadastral/topografic 62140,  în vederea amenajării unei terase de alimentație publică;  

- Lotul III – imobilul-teren in suprafață de 509 mp, situat strada Principală, înscris in CF nr. 62399, nr. 

cadastral/topografic 62399,  în vederea extinderii curții casei și parcare auto;  

- Lotul IV –  imobilul-teren in suprafață de 18 mp, situat strada 1 Mai, înscris in CF nr. 62404, nr. 

cadastral/topografic 62404, teren aferent garajului;  

- Lotul V – imobilul-teren in suprafață de 17 mp, situat strada 1 Mai, înscris in CF nr. 62403, nr. 

cadastral/topografic 62403,  teren aferent garajului. 

Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini precum şi planurile de situaţie cu identificarea 

imobilul care se concesionează pot fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din 

str. 1 Mai, nr. 6, persoană de contact: Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul documentaţiei de 

atribuire este de 100 lei. 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 03.07.2020. 

Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până la data de 

08.07.2020 ora 10ºº. Ofertele se depun într-un singur exemplar original. 

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 08.07.2020, ora 13ºº Sala de 

Şedinţe a Primăriei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. 

În situaţia neprezentării a cel puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va fi reluată în data de 

15.07.2020, ora 13ºº. 

Acţiunea în justiţie pentru soluţionare litigiilor apărute se introduce la Secţia de Contencios 

administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 

0254/211574, fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@just.ro. 

Anunţul de licitaţie a fost transmis pentru publicare la data de 12.06.2020. 

 

Primar,        Consilier Juridic, 

    Buhăescu Dănuţ       Săvulescu Cristian 
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