
 

ANUNȚ 

 

              Județul Timiș, prin Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timişoara, 
Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, telefon: 0256-406300, fax: 0256-
406306, email: cjt@cjtimis.ro, anunță organizarea licitației publice cu strigare, 
pentru închirierea unor spaţii cu destinația:  

- instalarea unui automat de cafea și băuturi calde în Palatul Administrativ 
al Consiliului Județean Timiș, Bvd. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, 
județul Timiș, conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 79/24.04.2019; 

- instalarea unui automat de cafea și băuturi calde în Pavilionul 
Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea 
Torontalului, km 6, conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 
77/24.04.2019; 

- activitatea de comisionari vamali, în spațiul de birou nr. 9, în suprafață de 
14,8 mp, situat în Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic 
Timișoara, Calea Torontalului, km 6 conform Hotărârii Consiliului Județean 
Timiș nr. 173/30.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.  
              Licitaţia publică pentru închirierea spațiilor mai sus menționate se va 
desfăşura în data de 10.06.2019, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Bvd. 
Revoluţiei din 1989, nr. 17, etaj II, după cum urmează: 

- între orele 10
00

-11
00, licitația publică pentru închirierea unui spațiu în 

suprafață de 1 mp, în vederea instalării unui automat de cafea și băuturi calde, 
situat în Palatul Administrativ al Consiliului Județean Timiș, Bvd. Revoluției din 
1989, nr. 17, Timișoara, județul Timiș; 

- între orele 11
00

-12
00, licitația publică pentru închirierea unui spațiu în 

suprafață de 1 mp, în vederea instalării unui automat de cafea și băuturi calde, 
situat în Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, 
Calea Torontalului, km 6; 

- între orele 12
00

-13
00, licitația publică pentru închirierea spațiului de birou 

nr. 9, în suprafață de 14,8 mp, situat în Pavilionul Administrativ al Parcului 
Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6. 
            Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 17.05-06.06.2019, între orele 
900 – 1400, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, Bulevardul Revoluţiei din 1989, 
nr. 17, cam. 225, etaj II. 

            Ofertanţii vor depune cererea de înscriere la licitaţie la Registratura 
Consiliului Judeţean Timiş, însoţită de plicul cu documentele  prevăzute în 
Caietele de sarcini, aprobate prin HCJT. 
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