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Direcţia Patrimoniu – Serviciul Evidenta Inventar şi Gestiune, Administrativ 

NR.  74054/ 06.11.2017  

 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, Județul Arad, Bld. Revoluției nr. 75, 

Cod Unic de Înregistrare nr. 3519925, închiriază  imobil în municipiul Arad necesar 

funcționării și desfășurării activității din cadrul Direcției Generale Poliția Locală. 

Imobilul trebuie să corespundă cerințelor descrise în caietul de sarcini.  

Procedura aplicată este închirierea prin licitație publică. 

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic, prin licitație publică deschisă cu oferte 

în plic sigilat, cu condiția respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini. 

Durata contractului de închiriere. Contractul  se încheie pentru anul 2017, 

cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii, cu perioade succesive de câte un 

an. 

Locul de procurare a documentației. Documentația privind procedura de 

atribuire a contractului de închiriere a unui imobil este disponibilă la adresa de 

internet www.primariaarad.ro și la sediul Primaria  Municipiului Arad, Bulevardul 

Revoluției nr. 73, Palatul Cenad, serviciul Relații cu Publicul, registratura generală. 

Locul si modul de depunere a ofertei. Formularul de ofertă împreună cu 

actele doveditoare se vor depune la registratura generală a Municipiului Arad, 

serviciul Relații cu Publicul, Palatul Cenad, Bulevardul Revoluției nr. 73, în plic 

închis, sigilat, însoțit de scrisoare de înaintare. 
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Termen limită de depunere a ofertelor. Formularul de oferta împreună cu 

actele doveditoare se vor depune în termen de patru zile lucrătoare de la aducerea 

la cunoștință publică a procedurii. 

Data limită pentru depunerea ofertei                      20.11.2017 ora 12,00 

 Data deschiderii ofertelor                                      20.11.2017 ora 14,30     

 

Informații la tel. 0257/281.850 interior 202, fax 0257/284.744. 

 


