
ANUNT 
 
 

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: Unitatea Administrativ-Teritorială Budila, Strada Principală nr. 261, Budila, 
judeţul Brașov, telefon 0745257402, fax 0268518153, email 
primariabudila@yahoo.com 
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil clădire, în suprafață de 56,21 
mp, comuna Budila, strada Principală nr. 675, proprietate publică a Comunei Budila. 
Închirierea se face conform H.C.L. nr. 38/21.04.2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: de la sediul U.A.T. Comuna Budila 
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: Compartiment 
Registratură și Relații cu Publicul, Comuna Budila, Strada Principală nr. 261, de luni 
până vineri, între orele 09:00 și 12:30. 
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: 250 lei, se poate achita cu 
numerar la casieria UAT Comuna Budila 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 16/06/2021, ora 13:00 
4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/06/2021, ora 13:00 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Budila, Strada 
Principală nr. 261, județul Brașov 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/06/2021, 
ora 15:00, la sediul UAT Comuna Budila, Str. Principală nr. 261, județul Brașov 
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 
Brașov, Brașov, Bd. 15 Noiembrie nr. 45, județul Brașov, tel. 0268/419615, fax 
0268/418054, e-mail trbrasov@just.ro 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28/05/2021 
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