
ANUNT DE INCHIRIERE 

Nr. 3691 / 02.11.2022 

1. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de 

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 

contact: Comuna Craiva, Principala 108, Craiva, judeţul Arad, telefon 0257324100, fax 

0257324100, email primariacraiva@gmail.com 

2. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Conform H.C.L. nr. 31/22.04.2021, în baza 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, bunuri aparținând domeniului public al Comunei Craiva: Spatiu 

parter bloc Craiva- în suprafață de 52,4 mp, situat în Sat Craiva, Comuna Craiva, nr. 190, jud. 

Arad, având pozitia 29 in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Craiva, cu o valoare de inventar de 39 720 lei. Spatiu parter dispensar uman Craiva- în 

suprafață de 24,8 mp, situat în Sat Craiva, Comuna Craiva, nr. 168, jud. Arad, având pozitia 17 

in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Craiva, cu o valoare de 

inventar de 28 718 lei. Spatiu Ciuntesti -în suprafață de 24,25 mp, situat în Sat Ciuntesti, 

Comuna Craiva, nr. 69, jud. Arad, având pozitia 55 in inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Craiva, cu o valoare de inventar de 14 128 lei. Spatiu Stoinesti- 

în suprafață de 40,2 mp, situat în Sat Stoinesti, Comuna Craiva, nr. 37, jud. Arad, având pozitia 

50 in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Craiva, cu o valoare de 

inventar de 11 708 lei. 

3. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

4. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: Se poate procura la cerere de la sediul Comunei Craiva 

5. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul achizitii 

publice-Comuna Craiva, Cristea Filip, tel: 0751422238 

6. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Caietul de sarcini aferent licitației 

publice poate fi achiziționat de la sediul Comunei Craiva, compartiment Achiziții Publice, loc. 

Craiva, nr. 108, jud. Arad, contra sumei de 50 lei. 

7. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15/11/2022, ora 15:00 

8. 4. Informații privind ofertele: 

9. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/11/2022, ora 15:00 ,Sediul Comunei Craiva 

10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Craiva, sat Craiva nr.108, judetul 

Arad. 

11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse într-

un exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. 



12. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/11/2022, 

Sediul Comunei Craiva ,ora 11:00 

13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Ineu, Ineu , 

Str. Narciselor nr. 7, județul Arad, telefon 0257 511 309, fax- , email: jud-ineu-reg@just.ro 

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

: 02/11/2022 

 


