
 

 

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PRIVATE 

 

 

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

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

Consiliul Local Catalina, comuna Catalina , strada Principală nr.413, județul Covasna , 

telefon/fax 0267/346.161, e-mail: primariacatalina@yahoo.com, cod fiscal 4201783 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie închiriat:  

 spațiu în suprafață de 70,70 mp din imobilul situat în comuna Catalina,sat Imeni,nr.4,județul 

Covasna,identificat prin CF nr.24917 Catalina, ce aparține domeniului privat al Consiliului 

Local Catalina , județul Covasna  conform HCL 26/28.12.2020 și temeiului legal: O.U.G. 

57/03.07.2019, art. 332-333. 

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, Compartimentul Secretariat 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Catalina , 

comuna Catalina , strada Principală ,nr.413, județul Covasna. 

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

20 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Catalina . 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  

07.06.2021, ora 14.004. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

16.06.2021,ora 10.00  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Primăria Comunei Catalina , comuna Catalina  Compartimentul Secretariat, strada Principală, 

nr.413, județul Covasna. 

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

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

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

17.06.2021  ora 12.00, Primăria Comunei Catalina , Comuna Catalina , strada Principală,nr.413, 

județul Covasna. 

 

 

 


