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Nr. 2819/12.08.2021

ANUNȚ PUBLIC
Licitație concesionare imobil ce aparţine
domeniului public al U.A.T. Comuna Tansa

1. Informaţii generale privind concedentul: UAT Comuna Tansa, jud. Iasi, cod
fiscal: 4540283; adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judetul Iasi, cod postal 707495; telefon/ fax:
0232/325170. adresa e- mail: cltansa@yahoo.com; comunatansa@gamil.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: imobil situat în localitatea
Tansa, comuna Tansa, judeţul Iaşi, în suprafată de 27 mp, compus din cabinet în
suprafată de 15,03 m2 şi sală de tratament în suprafată de 11,97 m2, ce face parte din
imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 60418 UAT Tansa, având număr cadastral 60418, ce
aparţine domeniului public al U.A.T. Comuna Tansa (Dispensar Uman Tansa).
Nivelul minim al redeventei este de 6,80 lei/mp/lună (fara TVA).
3. Informații privind documentația de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare către secretariatul
Primăriei comunei Tansa, judeţul Iaşi, pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de
atribuire, gratuit.
4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 25.08.2021, ora 16.00.
5. Informații privind ofertele:
5.1 Data limită de depunere a ofertelor: 03.09.2021, ora 14:00.
5.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Tansa, judeţul Iaşi,
secretariat.
5.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat.
6. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
06.09.2021, ora 10:00, sediul Primăriei Comunei Tansa.
7. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Iaşi - Secţia contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0332.403.647; fax.0232/ 219899; e-mail: triasi-civ2@just.ro ; tr-iasi-reg@just.ro.
8. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2021.
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