
MONITOR OFICIAL 
 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, nr. de telefon, fax și/sau adresa e-mail persoană de contact: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 
“APELE ROMÂNE”- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, RO23782674, Oradea, str. Ion 
Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, telefon: 0259-442033, e-mail: dispecerat@dac.rowater.ro. 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren din cuveta lacului de acumulare Crestur, proprietate publică a 
Statului, aflat în administrarea ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”- ADMINISTRAȚIA 
BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, conform H.G 183/10.03.2020, Hotărâre 781/10.09.2020, temei legal O.U.G 
57/03.07.2019, în suprafață de 1.062.792 mp. situat în extravilan sat Albiș, U.A.T. Buduslău , jud. Bihor 
(acumularea Crestur). 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: solicitare scrisă. 
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 

obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul Mecanism Economic și Sinteze 
Economice, etaj 1, camera 17, telefon: 0259-442033, interior 213. 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ: acces direct gratuit prin mijloace electronice. 

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2021, ora 12:00. 
4. Informații privind ofertele: 

4.1 Data limită de depunere a ofertelelor: 25.10.2021 ora 15:00 
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, judetul Bihor, etaj 1, 

Secretariat. 
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta se depune într-un exemplar la 

sediul autorității contractante în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.10.2021, ora 10:00, 

A.B.A Crișuri, Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 

litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bihor, Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, 
jud. Bihor, telefon: 0259-414896, fax: 0359-432750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.09.2021 
 
                                                                                     ZIAR LOCAL ȘI NAȚIONAL 
 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, RO23782674, 
Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor, telefon: 0259-442033, e-mail: dispecerat@dac.rowater.ro. 
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren din cuveta lacului de acumulare Crestur, proprietate publică a Statului, aflat în 
administrarea ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, 
conform H.G 183/10.03.2020, Hotărâre 781/10.09.2020, temei legal O.U.G 57/03.07.2019, în suprafață de  
1.062.792 mp. situat în extravilan sat Albiș, UA.T. Buduslău, jud. Bihor (acumularea Crestur). 
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

• Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: solicitare scrisă. 

• Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul Mecanism Economic și 
Sinteze Economice, etaj 1, camera 17, telefon: 0259-442033, interior 213. 

• Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ: acces direct gratuit prin mijloace electronice. 

• Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2021, ora 12:00. 
Informații privind ofertele: 

• Data limită de depunere a ofertelelor: 25.10.2021 ora 15:00 

• Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, judetul Bihor, etaj 1, 
Secretariat. 

• Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta se depune într-un exemplar la 
sediul autorității contractante în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.10.2021, ora 10:00, A.B.A Crișuri, 
Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor. 
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