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Municipiul Oneşti 

Directia Patrimoniu 

Serviciul Patrimoniu imobiliar 

Nr. 66977/16.11.2021 

 

ANUNT LICITAȚIE 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI  

organizează licitație publică pentru închirierea unor bunuri imobile  

 

1) Informații privind concedentul/locatorul: 

MUNICIPIUL ONEȘTI , reprezentat legal prin PRIMAR – Victor Laurenţiu Neghină, cu sediul în 

B-dul Oituz, nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032, Telefon: 0234/324.243, 

Fax: 0234/313.911, e-Mail: primarie@onesti.ro, www.onesti.ro având cont de virament nr.  

RO29TREZ06221A300530XXXX, deschis la Trezoreria Onești  

2) A) Informații privind obiectul închirierii: 

a) Licitație publică deschisă cu oferta în plic închis conform HCL nr. 312/15.11.2021 anexa 

nr. 1: 

 

Nr. 

Crt. 

         Amplasament -   

             cameră 

Suprafaţă mp Preţ 

lei/mp/lună 

Durata 

ani 

Destinaţia 

1. Camera 3, imobil din 

str. Victor Babeş nr. 1, 

etaj1, mun. Oneşti  

11,20 mp 0,10 lei 5 ani Sediu Asociaţie de 

Proprietari 

 

b) Licitație publică cu strigare conform HCL nr. 312/15.11.2021 anexa nr. 3: 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament 

 

Suprafaţă 

-mp- 

Chirie 

lei/mp/ lună 

Durata 

închirierii 

Destinaţia 

 

1. 

Teren situat pe 

platoul Casei de 

Cultură str. Culturii 

nr. 1A, mun. Onești 

 

15,00 mp 

 

2,33 

lei/mp/lună 

De la 

semnarea 

contractului 

de închiriere 

până la data 

de 28.02.2021 

 

Comerţ 

produse 

alimentare 

 

Pasul de licitație se stabilește la 1 (unu) leu/pas. 

 

3) Informații suplimentare si Documentația de atribuire pot fi obținute: 

- în format tipărit la Serviciul Patrimoniu imobiliar din cadrul Primăriei Municipiului Onești, etaj 

VII, cam. 703, în urma achitării contravalorii de 20 lei/exemplar (în numerar la casierie) 

4) Informații privind ofertele 

 - Data limită de depunere a ofertelor: 13 decembrie 2021, ora 13.00 

 - Ofertele se vor depune într-un număr de  1 (unu) exemplare la adresa :  

         B-dul Oituz, nr.17, municipiul Onești, județul Bacău, Cod poștal 601032 

- Data licitaţiei : 14 decembrie 2021, ora 13.30 
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5) Locul desfăşurării şedinţei de licitaţie: la parterul Primăriei Municipiului Oneşti, la sala mică 

de şedinţe. 

6) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței 

competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

Tribunalul Bacău; Adresa: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 4 cod 600356, tel: 0234514419, fax 

0234525211;email: tr-bacau-reg2@just.ro 
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