
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8884 din 16.03.2022        

ANUNȚ DE LICITAŢIE 

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2, judeţul Suceava, cod de identificare fiscală: 4842400, 

tel: 0230-314425, fax: 0230-314.725, e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro 

Persoana de contact pentru procedură: Cîrstiuc Nicolai, Compartiment spațiu locativ; tel 0758321952 

 

2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitație publică: 

Se închiriază prin licitație publică spațiile proprietatea privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate în strada Calea Bucovinei nr. 10-12, 

Câmpulung Moldovenesc. 

Identificarea, lotizarea, suprafața și destinația spațiilor proprietate privată a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situate   

în strada Calea Bucovinei nr. 10-12, Câmpulung Moldovenesc 

supuse închirierii prin licitație 

 

Nr. 

lot 

Denumire 
Suprafața 

(mp) 

Situare 

 
Elemente de identificare Destinație 

1 Spațiu 57,70  Parter 

Spațiu situat la parterul imobilului din strada Calea Bucovinei nr. 

10-12, Câmpulung Moldovenesc si este compus din încăperile 

notate cu nr. 3 de 39,40 mp si nr. 4 de 18,30 mp 

Identificare cadastrală: parte din CF 40954-C1-U6 Câmpulung 

Moldovenesc 

Spațiu destinat pentru activități comerciale, 

altele decât cele de comercializare băuturi 

alcoolice, produse de tip second-hand, case 

de amanet, case de schimb valutar sau 

jocuri de noroc 

2 Spațiu 54,70  

Subsol 

și 

Etaj 1 

Spațiu situat la subsolul si etajul 1 al imobilului din strada Calea 

Bucovinei nr. 10-12, Câmpulung Moldovenesc 

Identificare cadastrală:  

- parte din spatiul inscris in CF 40954-C1-U6 Câmpulung 

Moldovenesc (încaperile notate cu nr. 1 de 9,4 mp si nr. 2 de 4,80 

mp situate la subsol) 

- spatiu înscris în CF 40954-C1-U5 Câmpulung Câmpulung 

Moldovenesc (compus din încăperile notate cu nr. 7 de 19,50 mp 

si nr. 8 de 21 mp situate la etajul 1) 

Spațiu destinate desfășurării de activități 

comerciale, birouri, cazare 

3 Spațiu  122,7  Etaj 2 

Spațiu situat la etajul 2 al imobilului din strada Calea Bucovinei 

nr. 10-12, Câmpulung Moldovenesc 

Identificare cadastrală: 

- ap. 4 cu suprafata utilă de 35.1 mp – inscris in CF 40531-C1-

U3 Câmpulung; 

- ap. 3 cu suprafata utilă de 43,7 mp – inscris in CF 40531-C1-

U2 Câmpulung; 

- ap. 4 cu suprafata utilă de 43,9 mp – inscris in CF 40954-C1-

U7 Câmpulung; 

Spațiu destinate desfășurării de activități 

comerciale, birouri, cazare 

 

Închirierea se face conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 18/24 .02.2022 

 

3. Informații privind documentația de atribuire:  

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: 

Persoanele interesate pot intra în posesia documentației de atribuire, gratuit, accesând site-ul www.campulungmoldovenesc.ro, fie o pot ridica de la sediul 

organizatorului licitației, începând cu data de 23.03.2022, ora 08.00.  

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire: 

Compartiment spațiu locativ, camera 32, et. 2, sediul Primăriei 

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.04.2022, ora 16.00. 

 

4. Informații privind ofertele (data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă 

fiecare ofertă):  

Depunerea ofertei (într-un exemplar) se va face până la data de 14.04.2022, ora 16.00, la Registratura Primăriei, strada 22 Decembrie nr. 2, Câmpulung 

Moldovenesc. 

 

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

Licitația  publică se va desfășura în data de 15.04.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, Sala de 

ședință – camera 32. 

 

   6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei 

Tribunalul Suceava - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Suceava;  

Adresa: mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062   

Telefon: 0230/214948,  0230/523290 

 

   7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 21.03.2022 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100 

Tel: 004 0230 – 314425                         primaria@campulungmoldovenesc.ro 

Fax: 004 0230 - 314725                                www.campulungmoldovenesc.ro 
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