
 

 

 

 

ANUNȚ LICITAȚIE 

 

 Primăria municipiului Vulcan organizează licitație publică în data de 12.12.2019 ora 10 00 , la 

sediul din b-dul M.Viteazu nr. 31, Vulcan, în vederea închirierii unui grup de obiective din Pasul 

Vulcan ce aparţin domeniului privat al municipiului Vulcan, în vederea desfășurării unor activități 

comerciale cu produse alimentare și alimentație publică și activități comerciale specifice sporturilor 

montane,  compus din : 

- Spaţiu “ Clădire Apres Schi”C1 în suprafaţă construită de 75 mp cu o terasă aferentă  C2 de 

44 mp, în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale şi alimentaţie publică, 

- Spaţiu “Centru închiriere echipament schi” C3 în suprafaţă construită de 12 mp în vederea 

desfăşurării unor activităţi comerciale specifice sporturilor montane, respectiv închiriere de 

echipamente sportive,  

- “Teleschi + Pârtie de schi ”  C4, C5, C6 : pârtie în lungime de 310 ml, pupitru de comandă cu 

o suprafaţă construită de 12 mp, stâlp moletă plecare cu o suprafaţă construită de 7 mp şi 6 

stâlpi metalici intermediari, stâlpi moletă întoarcere cu o suprafaţă desfăşurată de 8 mp, în 

vederea desfăşurării unor activităţi comerciale specific sporturilor montane . 

 

Licitația se organizează în conformitate cu HCL. nr.135/2019 și OUG nr. 57/2019 iar prețul 

de pornire al licitației este de 7800 lei/an. 

Durata de închiriere este de 5ani, începând cu data încheierii contractului, cu posibilitatea 

prelungirii prin acordul de voință a părților, încheiat în formă scrisă. 

Caietul de sarcini al licitației se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, 

Direcția administrarea Domeniului Public și Privat, camera 32, începând cu data de 27.11.2019. 

Taxa de participare este de 20lei. 

Garanția de participare este de 500lei. 

Condiții de participare: nu au voie să participe la licitație:- persoanele juridice care sunt în 

stare de insolvență, faliment sau lichidare; -persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație 

publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, 

dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. 

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 11.12.2019 ora 1200. 

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat 

al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340 interior 214, zilnic între orele 10-14. 
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