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Compartiment Administrarea domeniului public si privat  
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ANUNŢ DE INCHIRIERE  
 

 1.Informaţii generale privind proprietarul : Oraşul Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, 
Tîrgu Neamţ, cod 615200, judetul NEAMŢ , telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, email 
tgnt@primariatgneamt.ro 
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii: scoaterea  la  licitaţie  publică deschisa in 
vederea inchirierii  a 6 spatii, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, cu 
destinatia de cabinete medicale si cabinete de libera practica pentru servicii publice  conexe 
actului medical, precum si spatii cu folosinta comuna, aflate in incinta Ambulatoriului de 
specialitate al orasului Tirgu Neamt(Policlinica), situat in B-dul .Stefan cel Mare  nr.35, dupa 
cum urmeaza:  

a).etaj I – U5   spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica(tehnician dentar) in suprafata 
totala de 6,63  mp, care se compune din cota 1/3 din suprafata totala de 15,94 mp, folosit in 
sistem de tura/contratura ce reprezinta suprafata de  5,31 mp si identificata la pozitia U5 din 
releveu  etaj I, dar si spatii comune in suprafata de 1,32 mp( ce reprezinta cota de 1/3 din 
suprafata totala de 3,96 mp spatii comune) 
b) etaj I – U6 spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica(tehnician dentar) in suprafata 
totala de 20,52 mp,  ce reprezinta  suprafata  de 16,44 mp identificata la Pozitia U6 din releveu 
etaj I, dar si spatii comune in suprafata de 4,08 mp. 
c)etaj I – U8  spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica (tehnician dentar) in suprafata 
totala de 6,8 mp, care se compune din cota 1/3 din suprafata totala de 16,35 mp, folosit in sistem 
de tura/contratura ce reprezinta 5,45 mp, identificata la pozitia U8 din releveu  etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 1,35 mp (ce reprezinta cota de 1/3 din suprafata totala de 4,05 mp spatii 
comune). 
d) etaj I – U9  spatiul cu destinatia de cabinet medical  (stomatologic) in suprafata totala de 
9,90 mp, care se compune din cota ½ din suprafata totala de 15,88 mp, folosit in sistem de 
tura/contratura  ce reprezinta 7,94 mp, identificat la pozitia U9 din releveu etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 1,96 mp (ce reprezinta cota de 1/2 din suprafata totala de 3,93 mp spatii 
comune). 
e) etaj I – U10  spatiul cu destinatia de cabinet medical  (stomatologic) in suprafata totala de 
10,35 mp, care se compune din cota ½ din suprafata totala de 16,60 mp, folosit in sistem de 
tura/contratura  ce reprezinta 8,30 mp, identificat la pozitia U10 din releveu etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 2,05 mp(ce reprezinta cota de 1/2 din suprafata totala de 4,11 mp spatii 
comune). 
f) etaj II – U17  spatiul cu destinatia de cabinet medical (oftalmologic) in suprafata totala de 
30,51 mp, ce reprezinta suprafata de 24,45 mp identificata la Pozitia U17din releveu etaj II, dar 
si spatii comune in suprafata de 6,06 mp. 

 
 



3.Documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr.37, al Instituţiei şi se poate obţine începând cu 
data de 13.07.2018 între ora 8:00 şi 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria 
unităţii. 
Fiecare participant poate depune doar o singura oferta pentru fiecare spatiu in parte. 
3.1. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Birou 37,etajul2. 
3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : documentaţia de atribuire costa 
50 lei ,iar suma se achită la casieria unităţii. 
3.3 Data  limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2018 ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul institutiei. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2018 - h  16:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel 
Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judeţul  Neamţ, Biroul nr.4  - Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă ofertă: 1 exemplar original.  
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.07.2018, Ora 
14,00  Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62,  cod 615200, judetul 
NEAMŢ. 
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, B-dul 
Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon = 
0233/212717, Fax = 0233232363. 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.07.2018. 
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