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ANUNT LICITATIE PUBLICA 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Mosoaia cu sediul 
administrativ in loc. Mosoaia, jud.Arges, Calea Dragasani nr. 95, cod 
fiscal 5010153, telefon 0248/294198, fax: 0248/294001, e-mail: 
primaria_mosoaia@yahoo.com 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: 

Spaţiu destinat desfăşurării unor activităţi comerciale, în suprafaţă de 
49,10 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Moşoaia, situat în sat 
Smeura, Calea Dragasani nr.160, judeţul Argeş, în incinta imobilului “Cămin 
Cultural”, inscris in C.F. 86060, număr cadastral 86060-C1. 

Închirierea se face conform art.333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 28.11.2022. 

3. Informatiile privind documentatia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea/modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Moşoaia. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic, sat Moşoaia, 
Calea Drăgăşani nr. 95, comuna Moşoaia, judeţul Argeş. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 
30 lei în format tipărit, se poate achita cu numerar la caseria Comunei 
Moşoaia, sau gratuit în format electronic. 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.12.2022, ora 12.00.  
 
4. Informaţii privind ofertele:.. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.01.2023, ora 11.00. 

mailto:primaria_mosoaia@yahoo.com


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sat Moşoaia, Calea Drăgăşani 
nr. 95, comuna Moşoaia, judeţul Argeş, compartimentul juridic. 
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:  16.01.2022, ora 11.00, la sediul Comunei Moşoaia, Sala de 
şedinţe, sat Moşoaia, Calea Drăgăşani nr. 95, comuna Moşoaia, judeţul 
Argeş, 

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: Secţia Civilă - Materia Contencios Administrativ şi 
Fiscal a Tribunalului Argeş, sediul Piteşti, Bulevardul I.C.Brătianu, 
judeţul Argeş, mail: tr-arges@just.ro. 

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in 
vederea publicarii: 09.12.2022. 
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