1. Informaţii generale privind concedentul: ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ, Strada Piaţa Băii, nr. 1, BAIA DE ARIEŞ, judeţul ALBA, cod
poştal 515300, telefon +40 258775002, fax +40 258775900, email primbaia.proiecte@yahoo.com, cod fiscal 4561898
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Concesionarea prin licitaţie publică a apartamentelor (spaţiilor) 1 şi 2 situate în fostul atelier de întreţinere al E.M. Baia
de Arieş, înscrise în CF 70320-C1-U.1, CF 70320-C1-U.2 Baia de Arieş, str. Minerilor.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi şi este aprobată prin
H.C.L. nr. 56/29.09.2014 a Consiliului Local Baia de Arieş, conţinând toate datele necesare pentru participare şi întocmirea ofertei.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Punerea la
dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din Documentaţia de atribuire, pe suport
hârtie şi/sau pe suport magnetic, începând cu data publicării anunţului până în data de 14.11.2016, zilnic între orele 8,30 - 15,30
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Primăria oraşului Baia de Arieş - Biroul tehnic, Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr. 1, jud. Alba, cod poştal 515300, tel.
0258775002, fax 0258775900, e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 54/2006: costul: 50 lei numerar la caseria Primariei sau prin virament în contul RO31TREZ00621360250XXXXX deschis la
Trezoreria Câmpeni.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/11/2016, Pentru clarificări, persoana interesată se va adresa Biroului Tehnic,
Primăria Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr.1, Baia de Arieş, jud. Alba.
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele în plic închis se depun la Primăria Baia de Arieş, str. Piaţa Băii,nr.1, Baia de Arieş, judeţ Alba –
Biroul Tehnic .
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21/11/2016, Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 21.11.2016 ora 12,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria oraşului Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr.1, Baia de Arieş, jud. Alba –Biroul
Tehnic, cod poştal 515300.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare din care 1 original şi o copie
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21/11/2016, Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va
desfăşura în data de 21.11.2016, ora 13,00 la Sala de Consiliu a Primăriei Baia de Arieş din str. Piaţa Băii,nr.1, jud Alba.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Alba, P-ţa Iuliu Maniu nr.24, Alba Iulia,jud. Alba,
tel.0258/813511, fax 0258/811184, e-mail: tribunalul.alba@just.ro. Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen de
30 de zile de la data comunicării actului contestat. Termenul pentru introducerea acţiunii este de 6 luni de la : a.) data primirii
răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; b.) data
expirării termenului legal de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului; c.) data încheierii procesuluiverbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Pentru motive temeinice, în cazul actului
administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.
Împotriva hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor
legale.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20/10/2016

