ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA ȘOPÂRLIȚA
str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382,
website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Primăria comunei Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str.
Principală nr. 121, județul Olt, a organizat negocierea directă, în vederea închirierii
terenului intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 196 mp, imobil ce
aparține domeniului privat al comunei Şopârliţa, aferent spațiului comercial proprietate a I.I.
Stoica Viorel
1. Informaţii generale privind organizatorul licitației: Primăria Șopârlița, cu sediul
în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, cod poștal 237328,
tel./fax: 0249455382, website: www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primariasoparlita.ro, cod fiscal 17091437, prin structura sa de specialitate, respectiv comisia de
evaluare numită de primarul comunei Şopârliţa, prin dispoziție, prin persoana care conduce
ședinţa de negociere – preşedintele acesteia.
2. Procedura aplicată: negociere directă.
3. Data publicării anunţului de negociere: 05.11.2018.
4. Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei câștigătoare: nivelul cel mai mare
al chiriei.
5. Numărul ofertelor primite și a celor declarate valabile: 1 ofertă primită,
valabilă.
6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost
declarată câștigătoare: I.I. Stoica Viorel, str. Principală nr. 137, comuna Șopârlița, județul
Olt
7. Durata contractului: 25 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu
posibilitate de prelungire a duratei.
8. Nivelul chiriei: 250 lei/an.
9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Olt, str. Mănăstirii nr. 2, tel.:
0249414989, fax: 0249437370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în termenele prevăzute de
Legea. Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare.
10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei
câștigătoare: 28.11.2018.
11. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 28.11.2018.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Șopârlița sau la
telefon 0249455382, zilnic între orele 0800 – 1600.
PRIMAR,
Ing. NEAGU CRISTINEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI ŞOPÂRLIŢA
Nr. _________ din _______________

PROCES- VERBAL

Încheiat azi, 28.11.2018, cu ocazia afişării anunțului de atribuire prin negociere directă, a
contractului privind închirierea terenului intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în
suprafață de 196 mp, imobil ce aparține domeniului privat al comunei Şopârliţa, aferent
spațiului comercial proprietate a I.I. Stoica Viorel

Subsemnata Ionescu Mihaela-Alina, secretar al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, am
procedat la afişarea documentului menţionat mai sus, la sediul Primăriei, pe site-ul web al
comunei Șopârlița primaria@primaria-soparlita.ro, la locul unde se află imobilul.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.
Ionescu Mihaela-Alina _______________________________

