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   R O M Â N I A 

        JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

U.A.T. COMUNA BUDACU DE JOS 

 
 

ANUNŢ 
privind închirierea – prin licitaţie publică – a unor spaţii situate în imobile 

proprietate a comunei Budacu de Jos 
 
 

a) Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  
Comuna Budacu de Jos, codul de identificare fiscală 4347348, adresa: 
Com.Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, datele 
de contact: tel/fax: 0263272006, e-mail: budacudejos@yahoo.com, persoana de 
contact: Bosi Cristina-Anemari; 
 

b) informaţii generale privind obiectele procedurilor de licitaţie publică: 
1. Clădire administrativă, situată în localitatea Jelna, nr.130A, CF 28261, 

Nr.cad.28261, suprafața clădirii: 50 m.p., suprafața teren aferent: 200 m.p. 

2. Parte din imobilul situat în Clădirea proprietate publică a comunei Budacu de 

Jos, compus din subsol, terasa și 2 camere, din localitatea Jelna, nr.168, CF 

27539, Nr.cad.27539, cu următoarele suprafețe: Subsol: 118 m.p., Camere 

(inclusiv baie și scări acces): 69 m.p., Terasa: 43 m.p. 

 
c) informaţii privind documentaţia de atribuire:  se regăsesc în caietul de 

sarcini. 
1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituţiei, Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane 

2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii publice-
resurse umane din cadrul Primăriei comunei Budacu de Jos, localitatea 
Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud 

3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 20 lei / 
exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei comunei Budacu de Jos, 
tel. 0263272006, mail: budacudejos@yahoo.com, contracost: 20 lei;  

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2020, ora 16:00. 
     d) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor: 
4.05.2020, ora 16:00, adresa la care trebuie depuse ofertele, Primăria comunei 
Budacu de Jos, loc.Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare; 

mailto:budacudejos@yahoo.com


     e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
5.05.2020, ora 11:00, Primăria comunei Budacu de Jos, loc.Budacu de Jos, nr.251, 
judeţul Bistriţa-Năsăud; 

      f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria Bistriţa-Secţia de contencios administrativ, Sediul: 
str.Alba-Iulia, nr.1,etaj 1, cod poştal 420178, mun.Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud, 
Telefon: 0263-212452, Fax:       0263-213899 - pentru transmiterea prin fax a 
înscrisurilor la dosare, E-mail: jud-bistrita-dosare@just.ro - corespondenţă dosare 
(pentru depunerea electronică a înscrisurilor la dosare); 
     g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 7.04.2020. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
SIMIONCA FLORIN-SANDU 
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