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COMUNA CRASNA 

Nr.11433/28.11.2019. 

ANUNŢ 

 
1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 

telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Crasna, 

 sat. Crasna, comuna Crasna nr.13 , judeţul Sălaj, Cod poştal: 457085, Cod fiscal: 4495115, Telefon/fax: 

0260-636066, e-mail: primaria@crasna.ro .  

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 

fie închiriat:  imobilului situat în extravilanul localității Crasna, județul Sălaj, format din două terenuri 

extravilan  înscrise în CF nr.50084 Crasna în suprafață de 7.034 mp și CF nr.50085 Crasna în suprafață de 

6.966 mp și construcții extratabulare (platformă betonată în suprafață de 2.317,79 mp, clădire administrativă 

având Sc 72.18 mp/ Su 61,35 mp și hala de sortare având Sc 470 mp/Su 423 mp), cu destinaţia exercitarea 

activității de fabricare confecții metalice. 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din OG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local 

nr.62 din  data de 26.11.2019. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține la sediul Primăriei comunei Crasna. 

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un 

exemplar din documentaţia de atribuire: biroul de relații cu publicul al Primăriei  comunei Crasna, adresa: 

Loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj. 

  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019   

porivind Codul administrativ: 20 lei, care se poate achita în numerar la caseria Primăriei comunei Crasna. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.12.2019 ora  12,00 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.12.2019 ora 12,00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Crasna, adresa loc. Crasna nr.13, jud. Sălaj. 

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

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.12.2019, ora 10,00 la 

Primăria comunei Crasna. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sălaj, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 12, CP 450067, tel/fax :0260-611085 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.11.2019. 

 

 

PRIMAR 

BOGYA MIKLOS 


