
 
Nr. înregistrare 198/11.01.2023 

  

Anunţ de participare la licitaţie publică pentru închiriere spaţii 

 
 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Clubul Sportiv 

„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cod fiscal 39328462, municipiul Bistrița, str. General 

Grigore Bălan, nr.11, parter, sala 18, cod poștal 420016, județul Bistrița - Năsăud, tel. 

0363730652, mail: office@gloria2018.ro 

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului 

care urmează să fie închiriat:  

Spații în folosință exclusivă, în suprafață utilă totală de 2.592,42 mp și folosința comună 

din suprafața utilă de 36,19 mp din „Complex Sportiv Polivalent”, situat în localitatea 

Unirea, strada Aerodromului nr. 33, municipiul Bistrița, judeţul Bistrița - Năsăud. 

Spaţiile sunt proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud,  în conformitate cu Cartea 

funciară nr. 83665, nr. cadastral 83665 – C1, aflate în administrarea Clubului Sportiv 

„Gloria 2018” Bistrița-Năsăud.  

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean nr. 195 din data de  21.12.2022. 

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

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

exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica, pe suport 

hârtie, de la sediul Clubului Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, în baza unei solicitări 

scrise în acest sens, depusă în format lectric sau transmisă electronic, înregistrată la Clubul 

Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții 

Publice, municipiul Bistrița, strada General Grigore Bălan, nr.11, parter, sala 18, cod poștal 

420016, județul Bistrița – Năsăud.  



3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:  este gratuit.  

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.01.2023, ora 09.00.  

4. Informaţii privind ofertele: conform caiet de sarcini  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.02.2023, ora 09.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Clubul Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, 

strada General Grigore Bălan, nr.11, parter, sala 18, municipiul Bistrița, județul Bistrița-

Năsăud. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un singur exemplar, într-

un plic sigilat, în original, pe suport de hârtie. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:   

03.02.2023, ora 10.00, Sala de conferințe din Complexul Sportiv Polivalent, situat în 

localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. 

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: 

Tribunalul Bistriţa-Nasăud, municipiul Bistriţa, strada Alba Iulia, nr. 11, judeţul Bistriţa 

Năsăud, tel. 0263213528, fax: 0263231509, email: trbndosare@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

11.01.2023  

 

DIRECTOR, 
COSMA VASILE EUGEN 

 


