
ANUNT LICITAŢIE PUBLICĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU 
COMERCIAL/ECONOMIC 11.03.2021 

 
 
 
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COPŞA MICĂ cu sediul administrativ în 
Copşa Mică, cod postal 55400, Aleea Castanilor, nr.8, judeţul Sibiu, cod fiscal 4406207, 
telefon 0269/840120, int.109, fax: 0269/840149, e-mail: primaria_copsa@birotec.ro, e-mail 
persoană de contact: urbanism@copsa-mica.ro. 
 
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 
Spațiul propus este situat în orașul Copşa Mică, str.1 Decembrie, CT2 (fosta centrală 
termică), cu destinație comercială sau ecomonică. Spațiul are o suprafață de 26.42  mp, 
este amplasat în interiorul clădiri CT2, aflat în domeniul privat al U.A.T Copşa Mică. 
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 14/23.02.2021. 
 
3. Informații privind documentația de atribuire:  
Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: 

– la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail;  
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 Urbanism din cadrul Primăriei Copşa Mică, 
Oraşul Copşa Mică,  Aleea Castanilor, nr.8, Jud.Sibiu; 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:  

- gratuit; 
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  

- 18.03.2021, ora 14.00 
 

4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

- 30.03.2021, ora 16.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Copşa Mică, oraşul Copşa Mică, Aleea Castanilor, nr.8, jud. Sibiu, 
registratură. 

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

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 
- 31.03.2021, ora 11.00, Primăria Orașului Copsa Mică, Aleea Castanilor nr.8. 
 

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței:  

- Judecatoria Mediaş, str.Unirii  nr.10, loc.Mediaş  jud.Sibiu, telefon: 0268/845048, 
Fax: +40-269-846707,  E-mail: jud.medias@just.ro. 
 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea 
publicării:  

- 04.03.2021. 
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