
ANUNȚ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU COMERCIAL/ PRESTĂRI 

SERVICII SITUAT ÎN JUD. ARAD, COMUNA PETRIȘ, SAT PETRIȘ, NR. 253 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

PRIMĂRIA COMUNEI PETRIȘ, cu sediul în localitatea Petriș, nr.253, comuna Petriș, 

cod postal 317245, județul Arad, telefon 0257/433811 și fax 0257/433703, cod fiscal 

3519160, cont RO48TREZ03221A300530XXXX deschis la Trezoreria  Săvârșin, 

reprezentată prin Berari Ionel Gheorghe, având funcția de primar , persoană de contact: 

Sgărdea Ionela Georgeta secretar general al comunei Petriș – telefon 0744337887 

 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie închiriat:  

 Spațiu birouri, cu suprafața utilă de 50 mp, identificată în C.F. nr. 300698 C5 – U1 

Petriș, situată în localitatea Petriș, nr. 253, comuna Petriș, județul Arad,  aparţinând 

domeniului public al Comunei Petriș. 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din  data de 24 martie 2022.  

 

3. Informaţii privind documentaţia 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: Documentaţia de atribuire se poate ridica de 

la sediul Comunei Petriș.  

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, 

de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 

Secretariat, comuna Petriș, nr. 253,  judeţul Arad. 

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

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate 

achita cu numerar la casieria Comunei Petriș.  

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20 aprilie 2022, ora 12.00. 



 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02 mai 2022, ora 12.00. 

 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comunei Petriș, localitatea Petriș, nr. 

253, județul Arad. 

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

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03 

mai 2022 , ora 12.00 la sediul Comunei Petriș. 

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 

instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 2, judeţul Arad, 

e-mail: tr-arad-reg@just.ro, telefon 0374491086. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării: 0 8.04.2022. 


