ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea Magaziei pentru depozitarea si
conservarea cerealelor si a terenului afferent acesteia, din satul Aiton, comuna Aiton, judetul
Cluj
la proiectul de hotărîre privind inchirierea prin licitație publică, a Magaziei pentru depozitarea si
conservarea cerealelor si a terenului aferent acestuia, din satul Aiton, comuna Aiton, Nr. 245,
judetul Cluj, aflat in proprietate private a comunei Aiton, in vederea desfasurarii unei activitati de
depozitare si conservare a cerealelor.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
COMUNA AITON, cod de identificare fiscală 4378743 cu sediul în localitatea AITON, str.
Morii nr. 419A, județul Cluj, telefon: 0264-310400, fax: 0264-310400, e-mail:
comunaaiton2013@gmail.com și aiton@cj.e-adm.ro
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie inchiriat:
Bunul care urmeaza sa fie inchiriat reprezinta o Magazine pentru depozitarea si conservarea
cerealelor si a terenului aferent, constructie tip P in Aiton, nr. 245, capacitate 500 tone. Sc=500mp
si teren aferent in suprafata de 4122,50 mp. Fundatii continue din beton. Inchideri din caramida,
lemn, piatra. Planseu din lemn. Acoperis din sarpanta din lemn si invelitoare din tigla. Finisaje
exterioare- partial tencuieli driscuite, zugraveli simple. Pardoseli din beton sclivisit. Tamplarie din
lemn. Iluminat electric, conform caietului de sarcini, apartinand domeniului privat al Comunei
Aiton si se afla in administrarea Consiliului Local Aiton.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regasesc în Caietul de Sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitate scrisă de la sediul Primăriei comunei AITON, din localitatea Aiton, Str. Morii
419A, Județul Cluj.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria comunei Aiton, localitatea Aiton, Județul Cluj, str. Morii 419A, Compartiment
Achiziții.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la
licitaţie achitînd contravaloarea acesteia, în sumă de 100 lei la casieria Primăriei comunei
AITON, sau cu plata prin transfer bancar, poșta.
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: este data de 07.01.2022, ora 12.00
4. Informaţii privind ofertele:
4,1 Data limită de depunere a ofertelor este data de 14.01.2022, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei comunei AITON Județul Cluj,
Localitatea Aiton, Str. Morii 419A.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se redacteaza in limba romana si se depune la sediul Primariei Comunei Aiton in doua
plicuri sigilate, unul interior si unul exterior , care trebuie sa contina documentele de atribuire
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Deschiderea licitatiei publice: în data de 17 .01.2022, ora 10.00 în sala de sedinta a Primariei
Aiton din localitatea Aiton, comuna AITON, județul Cluj, Str. Morii, nr.419 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro;
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.12.2021.

