ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ –SEVERIN
UAT ORAŞ ANINA
Cod fiscal: 3227912
TEL/FAX: 0255/240115
NR. 6.452/30.08.2017.
Către,
REDACŢIA ZIARULUI „JURNAL DE CARAŞ-SEVERIN”
Prin prezenta vă rugăm a publica în ziarul dvs.următorul,
Anunţ de participare la licitaţie

pentru închiriere imobil (construcţie cu teren) din domeniul public al oraşului Anina cu destinaţia unică pe
durata închirierii de Cămin pentru Persoane Vârstnice Anina în regim privat - fără susţinere financiară de
la bugetul local

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Unitatea Administrativă Teritorială - Oraș ANINA , prin Primar, cu sediul în Oraş Anina,
cod 325100, judeţul Caraş-Severin, str. Mathias Hammer nr. 2, telefon/fax 0255-240115, e-mail
primar.anina@yahoo.com
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii în regim de folosinţă gratuită, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Închiriere a unui imobil proprietate publică al Oraşului Anina, prin închirierea fără plata unui tarif
de închiriere (în regim de folosinţă gratuită pe termen limitat), imobil proprietate publică, înscris în CF
nr.31827 Anina, compus din construcţie C1-suprafaţă utilă desfăşurată de 1716 mp, cu 3 nivele,
Construcție C2 cota ap.2 cu suprafață utilă 166,07 mp și cota teren aferent cu servitute de acces intrarea
principală, închirierea făcându-se cu destinaţia unică de realizare (în condiţiile articolului 7 litera b) din
Legea nr. 17/2000 republicată şi actualizată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice) de Servicii
Comunitare pentru persoanele vârstnice prin îngrijire permanentă într-un cămin pentru persoane
vârstnice de drept privat, fără susţinere financiară de la bugetul local.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 100,00 lei RON,
la d-na Irina Izvernari-Secretar Oraş Anina- din cadrul Primăriei Oraş Anina la adresa Oraş Anina, cod
325100, judeţul Caraş-Severin, str. Mathias Hammer nr. 2, telefon/fax 0255-240115.
Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire se va face săptămânal, de la data publicării
anunţului, în zilele de marţi până joi inclusiv, între orele 1000-1200
Suma va fi plătită numerar la caseria Primăriei Anina, începând cu data publicării anunţului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Birou Secretar Oraş Anina - din cadrul Primăriei Oraş Anina la adresa Oraş Anina, cod 325100,
judeţul Caraş-Severin, str. Mathias Hammer nr. 2, telefon/fax 0255-240115.
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3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia persoanei juridice interesate contracost, într-un
singur exemplar ( având ataşat şi Regulamentul minimal de organizare şi funcţionare), contra sumei de
100,00 lei RON;
Suma va fi plătită numerar la caseria Primăriei Anina, începând cu data publicării anunţului.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este data de joi 14 septembrie 2017, orele 1500.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de marţi 26 septembrie 2017, orele 1200
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretar Oraş Anina- D-na Irina Izvernari din cadrul Primăriei Oraş Anina, la adresa Oraş Anina,
cod 325100, judeţul Caraş-Severin, str. M. Hammer nr. 2, telefon/fax 0255-240115.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Două exemplare, înregistrate cu data şi ora de depunere menţionându-se pe fiecare adresă simplă de
depunere.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Data şi ora şedinţei de deschidere a plicurilor exterioare a ofertelor şi de finalizare a
licitaţiei publice este data de vineri 29 septembrie 2017, orele 1000;
Pentru deschidere plicurilor exterioare ale ofertelor, este obligatoriu participarea a cel puţin 3
ofertanţi cu câte o ofertă fiecare;
Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea
plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să fie valabile (eligibile) conform documentaţiei de atribuire;
După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește
procesul verbal în care se va menţiona rezultatul acestei analize. Procesul-verbal, va fi semnat de către
toţi membrii si secretarul comisiei de evaluare și de reprezentanţii ofertanţilor.
Procedura de licitaţie continuă numai dacă numărul ofertanţilor eligibili este de minimum trei
ofertanţi eligibili;
În acest caz deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de
deschidere de către toţi membrii comisiei de evaluare si de către ofertanţii prezenţi. Rezultatul
deschiderii plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere a plicurilor
interioare de către toţi membrii comisiei de evaluare.
Dacă sunt oferte cu acelaşi nivel de condiţii de închiriere în condiţii de eligibilitate, pasii de
ofertare se stabilesc şi se pot modifica de către președintele comisiei de evaluare, conform
Documentaţiei de atribuire a concesiunii.
În cazul în care nu sunt cel puţin trei oferte eligibile, licitaţia se anulează .
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Caraş-Severin, strada Horea, nr.2-4, judeţul Caraş Severin telefon :+40255213304,
+40255213135, +40255213592
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
30.08.2017
Primar
ing. Gheorghe Românu
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