ANUNȚ
pivind licitația publică pentru concesionarea imobilului proprietate publică înscris în CF nr. 31826 Bocșa,
nr. cad. 31826, nr. top. 1000/9/b, 1001/a/3/a Bocșa Româna,clădire cu teren aferent în suprafată de 3496
mp
Anul 2015, luna noiembrie, ziua 11, orele 11:00
Primăria orașului Bocșa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, cod de identificare fiscală:
3227939, telefon: 0255/555000, fax: 0255/555226, e-mail: primariabocșa@yahoo.com, organizează
licitație publică deschisă conform H.C.L 71/30.09.2015 și a O.U.G. nr. 54/2006 pentru concesionarea
imobilului clădire cu teren aferent înscris în CF nr. 31826 Bocșa, nr. cad. 31826, nr.top. 1000/9/b,
1001/a/3/a Bocșa Româna, în suprafață de 3496mp, pe o perioadă de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul desfășurării de activități economice cu condiția
respectării prevederilor Caietului de sarcini.
Studiul de oportunitate și documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea procedurii
de concesionare se achiziționează de la Compartimentul Evidența, Administrarea Domeniului public și
privat al orașului la contravaloarea de 20 lei și se achită în numerar la Serviciul Impozite și Taxe,
achiziționarea acestora fiind condiție pentru acceptarea la licitație a ofertanților.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.11.2015, ora 15:00.
Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant
poate depune o singură ofertă, într-un singur exemplar.
Ofertele vor fi transmise până la data de 09.11.2015, ora 16:00 la sediul Primăriei Orașului Bocșa
str. 1Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care vor cuprinde toate
actele prevăzute în instrucțiuni și dovada depunerii garanției de participare la licitație reprezentând un
procent de 5% din prețul de pornire la licitație.
Ședința publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 11.11.2015 ora 11:00 la sediul Primăriei
Orașului Bocșa str. 1Decembrie1918, nr. 22.
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al
concedentului, cu încălcarea dispozițiilor legale în materia concesiunii, are dreptul de a contesta actul
respectiv pe cale administrativ-jurisdicțională. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările ulterioare.
Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui
jurisdicție se află sediul concedentului, respectiv Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4, tel.:
+40255213304, fax: +40255211554, E-mail: cosmin.didu@just.ro, potrivit prevederilor art. 7 din Legea
554/2006.
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