
ANUNŢ DE LICITAŢIE

Licitație publică pentru concesionare imobil situat în localitatea Hurez, comuna

Beclean, jud. Brașov

1.    Informații  generale  privind  concedentul,  în  special  denumirea,  codul  de

identificare  fiscală,  adresa,  numărul  de  telefon,  fax  și/sau  adresa  de  e-mail,

persoană de contact 

Denumirea concedentului: Comuna Beclean, 

Cod fiscal: 4443426

Adresa: sat Beclean str.  Principală nr. 196, județul Brașov, Telefon:0268/518668 ,

Fax: 0368/435088, Email: secretariat@comunabeclean.ro 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi

identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Imobil  clădire, regim de înălțime parter, compus din 3 săli  de clasă, o cancelarie,

magazie, beci, hol și grup social, cu o suprafață utilă de 306 mp, aflat în domeniul

public al comunei Beclean jud. Brașov, înscris în CF 101027. Concesionarea se face

în baza H.C.L. nr. 69/30.09.2021 și O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire 

Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea  sau  modalitățile  prin  care  persoanele  interesate  pot  intra  în

posesia unui exemplar al caietului de sarcini

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Beclean,

printr-o solicitare scrisă.

3.2. Denumirea și  adresa serviciului/compartimentului  din cadrul  concedentului,

de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire

Registratura Primăriei Comunei Beclean str. Principală, nr. 196, sat Beclean, comuna

Beclean, județul Brașov 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea caietului de sarcini    

150 de lei, care se achită cu numerar la casieria Primăriei Comunei Beclean. 

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor

mailto:secretariat@comunabeclean.ro


22.10.2021, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

01.11.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Beclean – Registratură, localitatea Beclean, str. Principală, nr. 196,

județul Brașov

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depuse ofertele

Un exemplar.

5. Data și locul  la care se va desfășura ședința publică de deschidere a

ofertelor

02.11.2021,  ora  11.00,  în  sala  de  ședințe  a  Primăriei  Comunei  Beclean,  str.

Principală, nr. 196, sat Beclean, comuna Beclean, județul Brașov 

6. Denumirea,  adresa,  numărul  de  telefon,  fax  și/sau  adresa  de  e-mail  ale

instanței  competente  în  soluționarea  litigiilor  apărute  și  termenele  pentru

sesizarea instanței.

Tribunalului Brașov - Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, cu sediul în

Brașov,  B-dul  15  Noiembrie,  nr.  45,  jud.  Brașov,   telefon:  0268/419615,  fax:

0268/418054,  e-mail:; trbrasov@just.ro        ,  în termenele  prevăzute  de  Legea

contenciosului administrativ nr. 554/2004.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea

publicării: 07.10.2021
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