
 

ANUNŢ DE LICITAŢIE 

Licitatie publică pentru închirierea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna 

Șercaia, jud. Brașov  

 

1.   Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc. 

Denumirea concedentului: Primăria Comunei Șercaia 

Cod fiscal: 4384575 

Adresa: Loc Șercaia str. Principală nr. 82, județul Brașov, Telefon:0268/245809 , Fax: 

0268/245923, Email: contact@primaria-sercaia.ro 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat 

Imobilul care face obiectul închirierii este amplasat în Șercaia, înscris în CF nr.100275, Nr. 
cadastral: 100275, în suprafață de 736mp, proprietate situată în Șercaia la DN73A, pe partea 
dreaptă, aproape de Gara Șercaia, este proprietatea comunei Șercaia și aparține domeniului 
privat al localității Șercaia, conform H.C.L. nr.10/26.02.2021 și conform O.UG. nr 57/2019. 

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 instituției, Primăria Comunei Șercaia, județul Braşov, localitatea Șercaia, 
str. Principală, nr. 82 . 

 
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Registratura Primăriei Comunei Șercaia, județul Braşov, localitatea Șercaia, str. Principală, nr. 
82 . 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

potrivit prevederilor O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 

50 lei /exemplar, se va achita cash la casieria compartiment taxe si impozite. 



3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  

Data 26.04.2021, ora 16:00.  

4. Informaţii privind ofertele:  

Modul de întocmire și prezentare a ofertelor este detaliat în cadrul documentației de atribuire. 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

Data07.05.2021, ora 12:00. 

  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Registratura Primăriei Comunei Șercaia, județul Brașov, localitatea Șercaia, strada Principală, 

nr.82. 

 

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

Ofertele se depun în 2 exemplare (1 exemplar original și 1 exemplar copie) 

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

Data 10.05.2021 ora 14:00. 

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura în sala de ședinte a Consiliului Local Șercaia. 

  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Braşov, Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, 

Nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax:0268-418054, e-mail: 

trbrasov@just.ro. 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  

Data 15.04.2021. 
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