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ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor terenuri cu destinația de pășune
cuprinse în domeniul privat al oraşului Șimleu Silvaniei
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
Oraşul Şimleu Silvaniei, cod fiscal: 4566658, cu sediul în Şimleu Silvaniei, str. Libertăţii nr. 3,
judeţul Sălaj, tel: 0260678622, fax: 0260679220, persoană de contact: Cioata Ioana Adina, e-mail:
primaria_simleu@yahoo.com
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Terenurile situate pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei (cu localitățile componente: Șimleu Silvaniei,
Bic, Cehei și Pusta), care au destinaţia de păşune în suprafaţă totală de 316,8900 ha, cuprinse în domeniul
privat al orașului, prevăzute în Amenajamentul pastoral al orașului Șimleu Silvaniei aprobat prin H.C.L. nr.
13/2021, conform prevederilor H.C.L. nr. 22 din data de 21 aprilie 2021 și O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Oraşului Şimleu Silvaniei.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Cadastru din cadrul Primăriei
orașului Șimleu Silvaniei, localitatea Șimleu Silvaniei, strada Libertății nr. 3, județul Sălaj.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 lei/exemplar şi poate fi achitată
numerar la casieria Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2021, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2021, ora 08,30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Şimleu Silvaniei, strada Libertății nr. 3,
județul Sălaj, Compartimentul relaţii publice.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.05.2021, ora 09.00 în
sala de şedinţe de la sediul Primăriei orașului Şimleu Silvaniei.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Sălaj, localitatea Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr.10, județul Sălaj, telefon:
0260611085, fax: 0260611551, e-mail: tr-salaj@just.ro .
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.04.2021.
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
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