
CONSILIUL LOCAL STELNICA

Com. Stelnica, jud. Ialomiţa

  C.F  4364799

Tel/Fax 0243 361785

                                                                         

                                                            ANUNŢ DE LICITATIE

    CONSILIUL LOCAL STELNICA, cod fiscal 4364799, com. Stelnica,str.Eroilor Aviatori, nr.58 cod poştal: 927230, judeţul 
Ialomiţa; Telefon/Fax:  0243 / 361785, e-mail primaria.stelnica@yahoo.com. 

        1. Informatii privind   inchiriere- ”PUNCT FARMACEUTIC’

             Obiectul inchirieri îl constituie spatiul cu destinatia”PUNCT FARMACEUTIC''  in suprafata de 44 mp aflat in 
proprietatea U.A.T. Stelnica, aflat in cladirea fosta,,Gradinita Maltezi’’  situat in comuna Stelnica ,satul Maltezi.

        1.1.Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat .
     Constructia este situata in intravilanul comunei Stelnica, avand urmatoarele vecinatati:N-Ds 129 V-Dc 8(stada Eroilor Aviatori),
S-Marinache Octavian Doru,  E-Mihaila Vasile.

        Constructia este racordata la reteaua de apa potabila, de energie electrica , are acoperire pentru retelele de telefonie mobila si 
posibilitatea racordarii la reteaua de telefonie fixa precum si de acces la drumul national DN 3B .

        1.2  Destinatia bunului ce face obiectul inchirierii  :    ”PUNCT FARMACEUTIC’’.

       2. Informatii privind  constituirea dreptului de superficie.

           Obiectul  superficiei il constitue  terenul in suprafata de 1029 mp, situat in intravilanul comunei Stelnica, tarlaua 26/5/1, 
parcela 32,  str. MAGNOLIILOR nr.4

  Terenul in cauza apartine domeniului privat al comunei Stelnica  fiind in administrarea Consiliului Local Stelnica.

      2.1 Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie superficiat.

    Terenul se afla in intavilanul com .Stelnica, are categoria de folosinta neagricol si are urmatoarele vecinatati : N-  STRADA  
MAGNOLIILOR , S- GHEORGHE DRAGOS, E-  ZEBEGA TEOFIL, V-BALAJEL SOFICA GEORGIANA.

    Zona in care este situat terenul dispune de urmatoarele utilitati si accese:energie electrica, acoperireretele mobile,drum de 
exploatare, posibilitatea racordarii la reteaua de distributie a apei potabile.Categoria de folosinta a terenului este neagricol .

       2.2  Destinatia bunului ce face obiectul superficiei- realizarea unei case de locuit.

       3. Informatii privind documentatia de atribuire:

        3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

         - in urma unei solicitari scrise adresate autoritatii contractante sau personal la sediu primariei.

        3.2. Costul documentatiei de atribuire este de 5 lei si se achita la casieria autoritatii contractante.

        3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:  02.11.2016 ora  16,30.

  4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 04.11.2016 , ora  14,00.

4.2. Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: CONSILIUL LOCAL STELNICA .

          4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 (in original)

5. Data si locul la care se va desfasura licitatia :

 - Licitatia si deschiderea ofetelor se va desfasura in data de 07.11.2016 .la sediul Consiliului Local Stelnica, la ora  11,00.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente in  solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei:

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Ialomiţa, în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concendentului. Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs la Secţia de contencios administrativ
a curţii de apel, conform prevederilor legale

     Detalii suplimentare se pot obtine de la sediul autoritatii contractante, persoana de contact fiind Stanescu Angelica 
0769059429.

 


