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ANUNȚ 

 

 

Consiliul Local al comunei Hidișelu de Sus, având C.I.F. 4660743, cu sediul în 

com. Hidișelu de Sus, loc. Hidișelu de Sus, nr. 328, jud. Bihor, nr. tel/fax: 

0259335855, e-mail:hidiseludesus@cjbihor.ro, cod poștal:417275, avându-l pe 

secretarul general al comunei ca persoană de contact, anunță desfășurarea procedurii 

de licitație publică privind închirierea unui spațiu in suprafață de 27.6 mp, aflat in 

clădirea identificată prin nr. cadastral 54737-C2-Mierlău, înscris in cartea funciară nr. 

54737-Hidișelu de Sus, cu suprafața de 183 mp, de la nr. administrativ 189 din loc. 

Mierlău, clădire regăsita in intravilanul si domeniul public ale comunei Hidișelu de 

Sus. Bunul se închiriază și va fi exploatat de către locatar ca unitate farmaceutică și 

pentru vânzarea și eliberarea de medicamente de uz uman, închirierea fiind aprobată 

prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Hidișelu de Sus nr. 24 din 31.03.2022, 

conform O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019. 

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc in caietul de sarcini. 

Punerea la dispoziția persoanei interesate, a unui exemplar din documentația de 

atribuire, se va face pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic, ca urmare a înaintării 

unei solicitări în acest sens. Documentația se obține de la Compartimentul Impunere și 

Executare Silită din cadrul Primăriei comunei Hidișelu de Sus, aflat la sediul autorității 

contractante, prețul pentru achiziționarea documentației de atribuire fiind de 100 de lei 

și se achită numerar, la același compartiment.  

Informații privind ofertele se regăsesc în documentația de atribuire. Oferta 

trebuie depusă într-un singur exemplar la adresa sediului autorității contractante. 

Soluționarea litigiilor apărute in legătură cu închirierea se realizează potrivit 

prevederilor legislației privind contenciosul administrativ, de către Tribunalul Bihor, 

cu sediul în mun. Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, cod poștal: 410033, nr. 

tel: 0259414896, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.05.2022,  ora 16:00. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 13.05.2022, ora 16:00. 

Data si locul la care se va desfăsura sedința publică de deschidere a ofertelor: 

16.05.2022, ora 10:00, la sediul autoritătii contractante. 

Data transmiterii anunțului de licitatie către instituțiile abilitate, în vederea 

publicării: 15.04.2022. 
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