
ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI 

  
1. Informaţii generale privind concedentul, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele 
de contact, persoana de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare”, sediul 
România, Județul Gorj, Orașul Novaci, Str. Gilortului, nr. 7 (Cabana Bradului), Cod fiscal 30845163, persoană de 
contact: Covei Gabi-Cristina, tel.: 0253/207493, fax: 0253/212023, e-mail: gabi.covei@cjgorj.ro. 
 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Instalație de transport public pe cablu – Telescaun Rânca, aflat în domeniul public 
și coproprietatea UAT – Oraș Novaci și UAT – Comuna Baia de Fier, situat în stațiunea Rânca, Județul Gorj, 
conform Hotărârii Consiliului Local Baia de Fier nr. 40/31.07.2020 și a Hotărârii Consiliului Local Novaci nr. 
70/07.08.2020, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
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: – prin cerere de solicitare scrisă adresată concedentului, depusă la sediul Consiliului 
Județean Gorj, cam. 257, ori transmisă prin poșta electronică la adresa de email: gabi.covei@cjgorj.ro. 
 
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: – Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității 

Administrative și Achiziții Publice – Serviciul Juridic-Contencios, cam. 257 din cadrul Consiliului Județean Gorj, str. 

Victoriei, nr. 4, Târgu Jiu, Județul Gorj,  

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației de atribuire, unde este cazul: – 100 
lei/exemplar, la care se adaugă TVA,  ce se va achita în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – 
Corneșu Mare”, RO18 BRDE 200S V510 5821 2000 deschis la BRD Groupe Societe Generale. 
 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: –  15.09.2020, ora 15.30. 
 
4. Informaţii privind ofertele:  
 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: –  21.09.2020, ora 15.30. 
 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: – Consiliul Județean Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, 

Județul Gorj, cam. 257. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se vor depune într-un singur 
exemplar. 
 
5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.09.2020, ora 11,00 la 
sediul Primăriei Novaci – asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare”. 
 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: – Secția Contencios Administrativ și 

Fiscal a Tribunalului Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Județul Gorj, tel. 

0253/212337, fax: 0253/218147, e-mail: tr-gorj-caf@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.08.2020. 
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