
JUDEȚULHUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, tel. 0254-541220, fax 0254-545903
Nr. _18858_ din 16.11.2021

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Municipiul Petroşani – prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa de e-mail
serv_urbanismpetrosani@yahoo.com organizează:

- licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de închiriere al unui spațiu
pentru cultură fizică (sală de sport), în suprafață utilă de 275,16 mp, situat în
incinta Stadionului “Petre Libardi” din municipiul Petroșani, str. Lunca, nr.100,
în vederea desfășurării de activități de pregătire fizică, fitness și culturism,
aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Petroșani la poziția
nr.552, notat în C.F. 65726 Petroșani, nr. cadastral 65726;

- licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de închiriere al unui imobil
(clădiri în suprafață totală de 314,0 mp și teren aferent în suprafață de 714,0
mp), situat în municipiul Petroșani, str. Dacia, nr.9, în vederea desfășurării
unor activități religioase, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului
Petroșani la poziția nr.479; imobilul teren aparține domeniului privat al
municipiului Petroșani iar construcțiile aparțin domeniului public, fiind
înscrise în C.F. 64217 Petroșani, nr. cadastral 64217.

Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 08.12.2021, ora 9.00 şi se vor
deschide în şedinţa publică din data de 08.12.2021, orele 11.00 respectiv 13.00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și documentaţia de atribuire se
pot obţine până la data de 26.11.2021, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37, telefon
0254-541220(1), int.131.

Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, str.
1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail
tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

Costul documentaţiei de atribuire este de 30 lei şi se va achita la casieria din cadrul
Primăriei municipiului Petroşani, parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de
registratură, camera 5 sau 7.
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