
ROMÂNIA Gorneşti , str. Principala, nr. 429
JUDEŢUL MUREŞ Tel. 0265/342112; Fax. 0265/342411
COMUNA GORNEŞTI e-mail: gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA
NR. 2959/03.08.2022

E · PUBLICAT 30 MARTI· ACTAnunţ

privind închirierea prin licitație publică a spațiului – Spațiu medical I – Farmacie în
suprafață totală de 76,87 mp având ca destinație Farmacie, situat în incinta imobilului
Dispensar medical uman, înscris în CF 51394 Gornești, nr. Cadastral 51394, domeniu

public al comunei Gornești

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:

Comuna Gornești, localitatea Gornești, nr. 432, județul Mureș, Cod fiscal 4322521,
Telefon/Fax: 0265342112, 0265342411, e-mail: primariagornesti@cjmures.ro, Persoană de contact:
ing. Kolcsar Gyula – Primar
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu medical I – Farmacie, situat în incinta imobilului Dispensar medical uman, înscris
în CF 51394 Gornești, nr. Cadastral 51394, domeniu public al comunei Gornești. Spațiile din
clădire care urmează să fie închiriat prin licitație publică sunt următoarele: - farmacie
vânzări = 21,33 mp., magazie = 6,19 mp., receptura = 28,86 mp., laborator = 9,81 mp., hol de
intrare = 2,33 mp., hol – cotă 1/3 = 3,09 mp., wc – cotă 1/3 = 0,76 mp, pivniță – cotă 1/3 =
4,50 mp, total suprafață = 76,87 mp.

Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 și a Hotărârii Consiliului
Local nr. 40/20.07.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: - se regasesc în documentația de atribuire
și anexele acesteia
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: - documentația de atribuire se pune la dispoziția
ofertanților gratuit pe suport hârtie și/sau suport magnetic în baza unei solicitări formulată în scris
și adresată autorității contractante.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul informatii si relatii publice ,din
cadrul Comunei Gornesti, județul Mureș
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019: - documentația de atribuire și
anexele acesteia se pot obține de la sediul Comunei Gornesti, nr.429, județul Mureș gratuit, în
baza unei solicitări formulată în scris
3.4. Data limită privind solicitările de clarificări: 19.08.2022, ora 14.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.08.2022 ora 14.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei Gornesti, nr.429, județul Mureș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.08..2022
ora 10.00, la sediul Comunei Gornesti, nr.429, județul Mureș.
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:

mailto:gornesti@cjmures.ro


Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureş, B-dul 1
Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod poştal 540471, tel. 0265/260323, fax
0265/267856, email: tribunalul.mures@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 03.08.2022

Primar
Ing. Kolcsar Gyula


