APROBAT
PRIMAR
ANDREI CARABELEA

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
ANUNŢĂ
Organizarea licitaţiei publice deschise pentru inchirierea unui spatiu din incinta Complexului
Comercial Mall Forum Center, situat in str. Cuejdi, nr.1B, parter cu destinatia de Activitati de Secretariat si
Asigurari.
1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, str.
Ștefan cel Mare nr. 6-8 Piatra Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro;
2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea
bunului care urmeaza sa fie inchiriat.
-Bunul ce urmeaza a fi inchiriat, respectiv spatiul in suprafata de 8,10 mp se afla in incinta
Complexului Comercial Mall Forum Center,str. Cuejdi, nr.1B, parter, imobilul apartinand domeniului
public al Municipiului Piatra Neamt;
3. Informatiile privind documentatia de atribuire, se regasesc in Caietul de sarcini;
4. Persoanele fizice/juridice interesate, pot intra in posesia documentatiei de atribuire in urma unei cereri
adresata Directiei Patrimoniu – Birou Administrare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Piatra Neamt,
str. Stefan cel Mare nr.6-8, tel. 0233218991 int.122, e-mail razvan.orza@primariapn.ro;
5. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar:
- costul unui exemplar din documentație este de 5 lei, plata se poate face direct la Casieria Primăriei
Municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 sau în contul Primăriei Piatra Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamt;
6 . Termenul de depunere a ofertelor: 10.03.2021 ora 16.30
7. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.03.2021 ora 16.30
8. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, Registratura- Ghiseul nr. 5- Directia Patrimoniu(unul original si unul in copie);
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 11.03.2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Piatra
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8;
11. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute:judecatoria in a carei raza teritoriala se afla
sediul autoritatii publice locale, respectiv Judecatoria Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18,
jud. Neamt, telefon 0233214019, fax 0233216585, adresa e-mail jud-piatraneamt@just.ro;
12. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiileabilitate, in vederea publicarii 15.02.2021
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