
Anunț licitație pentru închirierea unui imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad 

 

1. Informații generale privind Autoritatea Contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 

Primăria Municipiului Arad, Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod fiscal 3519925, tel. +40-257-

281850, interior 154; fax +40-257-284744; e-mail domeniulpublic@primariaarad.ro 

 

2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care 

urmează să fie închiriat: 

Imobil clădire în regim de înălțime S+P+1E cu o suprafață desfășurată de 1.127 mp și teren în suprafață de 

837 mp, cu destinația de unitate medicală, situat în Arad, str. Dr. Cornel Radu nr. 1, înscris în cartea funciară 

nr. 325793 Arad, bun aparținând domeniului public al Municipiului Arad, conform caietului de sarcini, 

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/18.01.2022 și a temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ, art. 332-333. 

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 

documentației de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției Primăriei Municipiului Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, cam. 27, județul Arad 

sau accesând site-ul www.primariaarad.ro, secțiunea Licitații. 

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul Autorității Contractante, de la care 

se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Primăriei Municipiului Arad, B-dul 

Revoluției, nr. 75, cam. 27, județul Arad. 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 

gratuit 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 

08.02.2022, ora 11:00. 

4. Informații privind ofertele: 

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

 

16.02.2022, ora 11:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluției nr. 73, jud. Arad, Registratura Primăriei Municipiului Arad, 

Palatul Cenad, camera 5. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 

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

mailto:domeniulpublic@primariaarad.ro
http://www.primariaarad.ro/


17.02.2022, ora 11:00, Primăria Municipiului Arad din B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, sala 60 – 

Regina Maria. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

Tribunalul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, jud. Arad, cod poștal: 310131, tel. 

0374/491086, fax. 0257/256484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro 

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

21.01.2022. 

 

mailto:tr-arad-reg@just.ro

