
 
1. Comuna Fârliug, Cod Fiscal  3227815, cu sediul în Fârliug, strada Principală nr. 1, 

telefon 0255/235414, Fax: 0255/235401, e-mail primariafarliug@yahoo.com, persoana 
de contact ȘANDRU LIANA , tel : 0722805726;  
 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 
Spațiu, cu destinația cabinet stomatologic, aflat în localitatea Fârliug, nr. 317, în clădirea 
Dispensarului Medical Uman, încăperile 4 și 14, în suprafață totală de 16.06 mp, înscris în 
cartea funciară nr.  32963, aparţinând domeniului public al Comunei Fârliug. 
 
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 3 din  data de 31.01.2022. 
 
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 Registratura Comunei Fârliug. 

3.2.  Denumirea şi adresa compartimentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentația de atribuire:  Registratura Comunei Fârliug, comuna  Fârliug, strada 
Principală nr. 80, judeţul Caraş-Severin. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit  prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 este de:  300 lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Comunei Fârliug.  

3.4. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.02.2022 ora 12.00.  
 
4. Informaţii privind ofertele: sunt precizate in documentația de atribuire .  
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.03.2022 ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Fârliug, comuna  Fârliug, 

strada Principală nr. 80, judeţul Caraş-Severin. 
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: 09.03.2022 
ora 10.00, la sediul Comunei Fârliug . 
 
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 Caraş-Severin, Reşiţa, strada Horea nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, telefon: 
+40255213304, fax: +40255211554, email: ecris.115@just.ro. 
 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10 -
11.02.2022. 
 
 


