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ANUNȚ 

de organizare a licitației publice cu strigare pentru vânzarea spațiului cu 

destinația de cabinet medical situat în Târgu Frumos, str.Petru Rareș, nr.58, 

înscris în Cartea Funciară nr. 60219-C2-U33 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 

codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 

persoanei de contact:  

Orașul Târgu Frumos, cu sediul în orașul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 67, 

județul Iași, cod poștal 705300, telefon 0232/710.906, fax 0232/710.330, , e-mail: 

secretariat@primariatgfrumos.ro, codul fiscal 4541068. 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie vândut:  

-Spațiu cu destinația de cabinet medical, in suprafață de 31,11 mp, având nr. 

cadastral: 60219-C2-U33 și aparținând domeniului privat al Orașului Târgu 

Frumos, situat în Târgu Frumos, str. Petru Rareș nr. 58, județul Iași, în incinta 

Policlinicii Orașului Târgu Frumos ,,Dr.Titus Scântee”,conform caietului de 

sarcini, H.C.L. nr. 92/28.07.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 

sarcini.  

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  

prin solicitare scrisă de la Compartimentul Administrarea Patrimoniului – Orașul 

Târgu Frumos.  

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 

vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire:  

Compartimentul Administrarea Patrimoniului din cadrul Orașului Târgu Frumos, 

orașul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 67, județul Iași.  

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 

cazul:  

http://www.primariatgfrumos.ro/


10 lei / exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției.  

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.11.2022, ora 15.00.  

4. Informații privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.11.2022, ora 12.00.  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Orașul Târgu Frumos, orașul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 67, județul Iași, 

parter, Secretariat.  

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

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.  

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a 

ofertelor:  

24.11.2022, ora 10.00, Orașul Târgu Frumos, orașul Târgu  Frumos, str. Cuza 

Vodă, nr. 67, județul Iași, Sala de ședință, parter.  

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 

sesizarea instanței:  

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Iași, Iași, str .Elena Doamna, nr. 

1A, județul Iași, telefon 0232/260.600, fax 033/435.700, e-mail: tr-iasi-

civ2@just.ro.  

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea 

publicării:  

01.11.2022. 
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