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ANUNŢ DE LICITAȚIE 

 

Referitor la procedura de ’’licitaţie publică’’ privind închirierea spaţiilor temporar 

disponibile, din imobilul situat în Brașov, Str. Panselelor, nr. 23. 

 

1. Informații generale privind locatorul 

Direcția de Asistență Socială Brașov cu sediul în Brașov, str. Panselelor nr. 23, cod fiscal 

14206842, organizează procedura de licitaţie publică cu ofertă în plic închis și sigilat, având ca obiect 

închirierea spaţiilor temporar disponibile, din imobilul situat în Brașov, Str. Panselelor, nr. 23, aflat în 

proprietatea Municipiului Brașov și în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov. 

Date de contact: Tel +40-0368-469995, +40-368-465415, Fax: 0368-464083. 

E-mail: dasbv@dasbv.ro. 

 

2. Informații generale privind obiectul închirierii 

Obiectul închirierii îl constituie spațiile temporar disponibile, din imobilul situat în Brașov, Str. 

Panselelor, nr. 23,  conform anexei la caietul de sarcini. 

 

3. Informații privind documentația de atribuire 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire și al 

caietului de sarcini, la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, Str. Panselelor nr. 23 – camera II 

15, etaj 2 – Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare sau accesând site-ul www.dasbv.ro, Secțiunea 

Informații Publice, Subsecțiunea Licitații și Achiziții Publice – Anunțuri. 

Data limită pentru solicitarea clarificări: 03.05.2019, ora 15:00. 

 

4. Informații privind ofertele 

Data limită de depunere a ofertelor: 10.05.2019, ora 14:00.  

Adresa la care trebuie depusă ofertele: Brașov, Str. Panselelor nr. 23. 

Oferta semnată şi ştampilată se va transmite în plic sigilat, conform indicațiilor din 

documentația de atribuire. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menționate anterior nu vor fi 

luate în considerare. 

 

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

13.05.2019, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, Str. Panselelor nr. 23. 

 

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de licitație publică sunt de competența  

Tribunalului Brașov, adresa : Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Telefon  : 0268/419615, Fax: 

0268/418054, Cod poştal : 500097,  e-mail: trbrasov@just.ro, conform prevederilor legale. 
  

 Publicat la data de 19.04.2019. 

 

 

Aprobat    Verificat    Elaborat 

Director General    Șef SJRPMD    Consilier Juridic 

Mariana Topoliceanu   Roxana Bighiu   Monica Chelban 
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