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NR. 1003/27.04.2020 

                                                                      ANUNT ! 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA 

RUS, SAT RUS NR.39, RUS, judeţul SĂLAJ, telefon 0260639302, fax 0260639394, email 

primariarus@yahoo.com 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea în temeiul O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ , a patru imobile din domeniul public/privat al Comunei Rus, 

închiriere aprobată prin H.C.L. nr.11/14.04.2020. 

Descrierea imobilelor: 

 Imobilul 1- Rus nr.282- Blocul poștă – fostul sediu CEC Bank , în suprafață de 14 mp – 

domeniul public;  

Imobilul 2- Rus nr.39-Teren intravilan în suprafață de 242 mp- domeniul public; 

 Imobilul 3- Rus nr.330- Teren intravilan în suprafață de 2835 mp- domeniul privat; 

 Imobilul 4- Rus nr.39-Teren intravilan în suprafață de 200 mp- domeniul public; 

3. Informații privind documentația de atribuire: Informații privind documentația de atribuire se 

regăsesc în Caietul de sarcini 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se pune la dispoziția 

persoanelor interesate , în baza unei solicitări în acest sens, la sediul Primăriei comunei Rus pe 

suport de hârtie și pe suport magnetic. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziții publice , 

Primăria Rus , date de contact: telefon 0260639302 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, sumă care se depune la 

casieria instituţiei. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 18/05/2020, ora 12 

4. Informații privind ofertele: Se vor redacta în limba română și se vor depune în plic închis în 

conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/05/2020, ora 12 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: COMUNA RUS, SAT RUS NR.39, RUS, judeţul 

SĂLAJ 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26/05/2020, ora 

10 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Sălaj, Zalău, 

str.Tudor VLADIMIRESCU, nr.10, jud. Sălaj, Telefon/Fax 0260 - 611.085; E-mail :trsj@just.ro; 

tr-salaj@just.ro . Termenul de contestare este de 3 zile de la comunicarea deciziei. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 

27/04/2020  
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