
     ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

NR.4962 din 20.10.2022 

 

ANUNȚ 

licitație publică pentru închirirea unui spațiu, cu destinația de ,,Farmacie ”, situat în comuna 

Nuşeni, sat Nuşeni, nr.240, judeţul Bistriţa - Năsăud 

 

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 Nușeni  

Cod unic de înregistrare: 4427005 

Adresa: comuna Nușeni, sat Nuşeni, nr.37, cod postal 427200, judeţul  Bistrița–Năsăud,  

E-mail: primaria_nuseni@yahoo.com 

Telefon: 0263/350299 

Fax:0263/350041 

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

descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat 

      Spațiul aparținând domeniului public al comunei Nușeni, situat în localitatea 

Nușeni,nr.240, comuna Nușeni, județul Bistrița – Năsăud, înscris în :Cartea funciară 

Nr.25813 Nuşeni, nr. cadstral 25813, având destinația ,,Farmacie ”   cu suprafața utila 

totală 45,29 mp din care _Farmacie, Birou și depozit_ în suprafață de 35,42 mp și 

suprafața de 9,87 mp spații anexă desfașurare activități medicale de specialitate 

specific, conform H.C.L. 83/31.08.2022 și O.U.G. 57/03.07.2019. 

3.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: la cerere de la sediul comunei Nușeni. 

mailto:primariasieubn@yahoo.com


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:Birou financiar-

contabil al comunei Nușeni, comuna Nușeni, sat Nușeni, nr.37, județul Bistrița – Năsăud. 

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:Gratuit. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:08.11.2022, ora 12,00. 

 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:16.11.2022, ora 12,00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul financiar-contabil al comunei Nușeni,  

comuna Nușeni, sat Nuşeni, nr.37, judeţul Bistrița–Năsăud. 

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

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a 

ofertelor:17.11.2022, ora 12,00, comuna Nuşeni, comuna Nușeni, sat Nuşeni, nr.37, 

judeţul Bistrița–Năsăud. 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei:Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa – Năsăud, cu sediul în 

municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa – Năsăud, telefon:0263/213528, 

fax:0263/231509, e-mail:trbndosare@just.ro 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării:21.10.2022. 

 

 

PRIMAR, 

IOAN MUREŞAN 

 

 


