
PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI  PIATRA-NEAMŢ 

 

ANUNŢĂ 

 

     

         Organizarea licitaţiei publice pentru închirierea  unui teren în suprafață de 1 mp, situat în 

municipiul Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.14, bl.E1, sc.B, în vederea amplasării unui totem 

publicitar 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 

Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, telefon 0233218991, fax 0233215374, email 

primariapn@yahoo.com, infopn@primariapn.ro 

 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: Bunul scos la licitație spre 

închiriere, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 339 din 

24.10.2019 și OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, face parte din domeniul public al 

municipiului Piatra-Neamț. 

 

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 

documentației de atribuire: În urma unei cereri scrise a persoanei interesate, adresată Direcției 

Patrimoniu a Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, 

județul Neamț. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Patrimoniu a Primăriei 

Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon 

0233218991–interior 152, fax 0233215375, adresa de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro.  

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al documentației: 10 lei și se 

poate achita direct la casieria  Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, sau prin ordin de plată în 

contul Municipiului Piatra-Neamț RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la Trezoreria 

municipiului Piatra-Neamț. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/03/2020, ora 12:00. 

 

4. Informații privind ofertele:  

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/03/2020, ora 16:30.  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, 

județul Neamț, Direcția Patrimoniu.  

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:2 exemplare - original și copie.  

 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/03/2020, ora 

14:00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț. 

 

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

Judecătoria Municipiului Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, județul Neamț, telefon 

0233214019, fax 0233216585, adresa de e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.  
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