ROMÂNIA
JUSEȚUL VASLUI
COMUNA IANA
Nr. 1705 din 23.03.2022
ANUNȚ
privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet
medical stomatologic amplasat in locatia Dispensarului Uman Iana,situat în
satul Iana,comuna Iana.județul Vaslui

1. Primaria comunei IANA,cu sediul in sat Iana,str. 1 Decembrie, nr.102,
judetul Vaslui,CUI: 3394325 , telefon 0235/436215, fax 0235/436215, email:
primaria_iana@ yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spaţiu
aparținând domeniului privat al comunei Iana , nr.cadastral 70156 cu
suprafață totală de 61,25 mp , având destinaţia Cabinet stomatologic , situat
în incinta Dispensarului medical uman din satul Iana , Comuna Iana , Județul
Vaslui ,
Închirierea se va face conform OUG 57/2019 şi conform HCL Iana nr. 14
din 21.03.2022.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în caietul de
sarcini .
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la
secretariatul primăriei.
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:Primaria Comunei Iana , localitatea Iana,str. 1 Decembrie, nr.102 ,
judeţul Vaslui , Compartiment :Achiziţii publice.
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:
50 lei/ exemplar se achita la casieria Primariei comunei Iana .
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04.04.2022, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18/04/2022 ora.9.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Iana ,str.
1 Decembrie, nr.102, județul Vaslui.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 18/04/2022, orele 11:00 la sediul Primăriei Iana,str. 1 Decembrie,
nr.102,.județul Vaslui.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul VASLUI , str. Ștefan cel Mare nr.54, Oraş Vaslui ,
judetul Vaslui, cod poştal 730171, tel/fax : 0235312432.e-mail
tr-vaslui@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării : 24.03.2022.

Primar,
Totolici Ionuț- Adrian

