
 

 

 

 

Anunt licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu cu destinatia de cabinet 

medical – medicină sportiva si centru de evaluare aptitudini sportive, amplasat in 

locatia Clubului Sportiv Municipal Tg. Mures – Marosvasarhelyi VSK din strada 

Plutelor, nr.1, Tg. Mures, jud. Mures 
 

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta:  

Clubul Sportiv Municipal Tg. Mures – Marosvasarhelyi VSK cu sediul administrativ în Tg. Mures, 

str. Plutelor, nr.1, judetul Mures, cod fiscal 39506110 , telefon 0365404401, email: 

secretariat@csmtgm.ro,  

 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii:  

Spațiul cu suprafața utilă de 30,70 mp situat în locația imobilului din Târgu Mureș, str. Plutelor nr.1, 

aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș și administrat de Clubul Sportiv 

Municipal Tg. Mures – Marosvasarhely VSK, str. Plutelor, nr.1, Tg. Mures, cu destinatia de cabinet 

medical - medicina sportiva si centru de evaluare aptitudini sportive  

Inchirierea se face conform O.U.G. 57/2019 si  HCL Municipiul Târgu Mures . 

 nr.409/24.10.2022  . 

 

3. Informații privind documentatia de atribuire: 

 Se regăsesc în caietul de sarcini www.csmtgm.ro  

 

3.1. La cerere la sediul institutiei sau electronic prin email secretariat@csmtgm.ro. 

3.2. Denumirea si datele de contact ale autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar 

din documentatia de atribuire: Clubul Sportiv Municipal Tg. Mures – Marosvasarhely VSK cu sediul 

administrativ în Tg. Mures, str. Plutelor, nr.1, judetul Mures, compartiment secretariat. 

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei:  

 100 lei / exemplar si se achita la contabilitatea Clubului Sportiv Municipal – Marosvasarhelyi ; 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 13.01.2023 ora 15:00  

4. Informatii privind ofertele:  

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 25.01.2023 ora 10:00  

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Clubul Sportiv Municipal Tg. Mures – Marosvasarhely 

VSK, str. Plutelor, nr. 1, Tg. Mures, judetul Mures, compartiment secretariat.  

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.  

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:  

25.01.2023, ora 12.00, Clubul Sportiv Municipal Tg. Mures – Marosvasarhely VSK, str. Plutelor, nr. 

1, Târgu Mures, județul Mureș. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de email ale instanței 

competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal al Tribunalului Mureș, Sediul:Târgu    Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540509, telefon 0265260323, fax nr. 

0265267856. adresa email tribunalul.mures@just.ro 

  

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 

30.12.2022 

http://www.csmtgm.ro/

