
ANUNȚ 

Privind închirierea unui spațiu comercial în suprafață de 26,66 mp, 

situat în loc. Armeniș, nr. 367, jud. Caraș-Severin, în cadrul „Dispensarului Medical”,   

identificat în Extrasul de Carte Funciară nr. 30289/Armeniș, nr. cad. 30289-C1, proprietate 

privată a comunei Armeniș, jud. Caraș-Severin 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: U.A.T. COMUNA 

ARMENIȘ, CIF: 3227980, sediu: comuna Armeniș, sat Armeniș, str. Principală, 

nr. 348, jud. Caraș-Severin, Cod poștal : 327005, Tel: 0255.529.604 , Fax: 

0255.529.888 , E-mail: armeniscs@yahoo.com,  

2. Informații generale privind obiectul închirierii: 

Spațiu comercial, în suprafață de 26,66 mp, situat în localitatea Armeniș, nr. 

367, judeţul Caraș-Severin, în cadrul Dispensarului Medical, identificat în 

extrasul de Carte Funciară nr. 30289, nr. cadastral 30289-C1, proprietate privată 

a Comunei Armeniș,  

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din  data de 29.03.2022. 

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: Documentația va putea fi 

achiziționată pe baza unei cereri scrise, de la sediul Comunei Armeniș. 

 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității 

contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire: Secretariat, comuna Armeniș, sat Armeniș, strada Principală, nr. 348, 

judeţul Caraș-Severin, cod poștal 327005. 

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:  20 lei, se 

achită cu numerar la casieria Comunei Armeniș, sau prin ordin de plată în contul 

tel:0255529604
mailto:armeniscs@yahoo.com


RO48TREZ18221330250XXXXX, deschis la Trezoreria Caransebeș, CUI 

3227980. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2022, ora 15.00. 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: data 06.05.2022, ora 14.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Armeniș, sat Armeniș, 

strada Principală, nr. 348, judeţul Caraș-Severin, cod poștal 327005, Secretariat. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.  

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

data: 09.05.2022, ora 11.00 la sediul Comunei Armeniș, sat Armeniș, strada 

Principală, nr. 348, judeţul Caraș-Severin, cod poștal  327005, sala de ședințe a 

Consiliului Local Armeniș. 

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

instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 

sesizarea instanţei:  

Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, strada Horea nr. 2-4, judeţul Caraș-Severin, 

mail: ecris.115@just.ro, tel. +40255213304 -centrală, +40255212800 - cabinet. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 13.04.2022. 

 


