
ROMANIA 

JUDETUL BRĂILA 

PRIMARIA COMUNEI  MĂRAȘU 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ 

 

Nr. 750 din 03.03.2021 

 

 
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MĂRAȘU cu sediul administrativ în  loc. 
Mărașu,jud Brăila str. Principală nr. 3, cod fiscal 4342685, telefon 0239696706, fax: 
0239696706,   e-mail: primariamarasu@yahoo.com 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:scoaterea la licitație publică cu 
ofertă în plic închis, a 2 spații destinate desfășurării unor activitati  medicale sau conexe 
actului medical.Spațiile în suprafață de 130,69 mp , respectiv 46,20 mp fac parte din 
domeniul public al UAT Mărașu,jud Braila și sunt amplasate în incinta Dispensarului 
uman situat în intravilanul satului Mărașu, str. Principală nr. 10 – CF 73413 

3. Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local Mărașu nr.5/29.01.2021. 

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: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Mărașu, 
jud. Brăila, str. Principală nr. 3 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: documentația  se 
ridică de la sediul instituției: 

20 lei / exemplar, ce se achită la casierie. 

3..4. Data limită privind solicitarea clarificărilor : 16.03.2021, ora 10.00 

 



4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 10.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăriei Comunei Mărașu, jud. Brăila,str. Principală nr. 3- registratura. 

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

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

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

26.03.2021, ora 12.00, sala de ședințe din sediul Primăriei  Comunei Mărașu, jud. 
Brăila,str. Principală nr. 3 

6.  Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, Calea 
Călăraşilor nr.47, Brăila, cod 810017, telefon: 0239/613975, fax: 0239/612608, e-mail: 
tr-braila@just.ro 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 03.03.2021. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

COLCEAG  ANTONEL 

 

 

 


