
                                                       ANUNŢ DE LICITAŢIE

 

   1.Informaţii generale privind administratorului: denumirea: Consiliul Local Gheorghe Doja, codul
fiscal 4365115; adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, str. Grădiniţei, nr. 15, cod postal
927125, numarul de telefon: 0372783344; fax: 0371609873;
  2.Informaţii  generale  privind obiectul  închirieri:  imobilul  Brutarie  cu terenul  aferent  situat  în
intravilanul comunei Gheorghe Doja, str. Brutăriei, nr. 24, judeţul Ialomiţa, imobil  cu o suprafaţă
construită  de  369 m.p.  şi  teren  aferent  în  suprafaţă  de  660 m.p.,  nr.  cadastral  25196,  nr.  carte
funciară  25196,  destinat  fabricarii  de  pâine  şi  a  altor  produse  de  panificaţie.Imobilul  aparţine
domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
Închirierea se face conform O.U.G.57/2019 şi conform Hotărâri Consiliului Local nr. 13 din
24.03.2020.
  3.Informaţi privind documentatia de atribuire: 
  3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: la sediul Consiliul Local Gheorghe Doja; 
  3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentul din cadrul administratorului, de la care se
poate obţine un exemplar  din documentaţia  de atribuire:  compartimentul  urbanism–persoana de
contact d-na MICLEA ODETA;
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar: 50 lei,  plătibili la casieria
concedentului;
  3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 30.07.2020, ora 15,00;
  4. Informatii privind ofertele:
  4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.08.2020, ora 10;
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Consiliul Local Gheorghe Doja; 
  4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusa oferta:un exemplar;
  5. Data si locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora
10,30, la sediul Consiliul Local Gheorghe Doja;
  6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail a instantei competente în
solutionarea în  soluţionarea litigiilor apărute  şi  termenele pentru sesizarea instanţei:  Judecătoria
Slobozia,  Slobozia,  b-dul  Cosminului,  nr:  12,  cod  postal:  920064,  judetul  Ialomita,
Tel:0243/236953,  Fax:  0243/  233666,  E-mail:judecatoria-slobozia@just.ro;  termenul  pentru
sesizarea instantei este in cel mult 10 zile de la data luării la cunoştintă de către contestator despre
un al act al administratorului pe care acesta il considera nelegal;
  7.  Data  transmiterii  anuntului  de  licitatie  catre  institutiile  abilitate,  în  vederea  publicării:
16.07.2020.


