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ANUNT  INCHIRIERE 
 

Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, oferă patru pachete de cazare în 
regim hotelier în căminele studenţeşti,  pe toată perioada desfăşurării festivalului 
„Untold” (02 – 07 august 2017). Închirierea se face pe o perioada de 4 zile pe întreg 
pachetul cu posibilitate de extindere pe 5 zile. 
          Preţul minim zilnic perceput este cel prevăzut în pachetul de cazare, 
respectiv: 

- 15.500 lei/zi – PACHET CĂMINUL AGRONOMIA  
- 31.000 lei/zi - PACHET CĂMINUL AGRONOMIA II  
- 30.000 lei/zi - PACHET CĂMINUL VIII  
- 19.800 lei/zi - PACHET CĂMINUL XV  

          Persoanele interesate sunt invitate să depună oferta în care se va menţiona 
căminul şi preţul ofertat. Oferta se va completa conform formularului anexat  şi va fi 
depusă în plic închis la Registratura USAMV Cluj-Napoca , Calea Mănăştur nr.3-5 
pana cel târziu la data de 05.05.2017. Daca doi sau mai mulţi solicitanţi vor depune 
cerere pentru acelaşi pachet, contractul se va atribui solicitantului care a oferit cel mai 
mare preţ. 
          Preţul contractului se va achita până în doua tranşe : 

- 50% din valoarea totală până la data de 01.06.2017 
- 50% din valoarea totala până la data de 15.07.2017 

           În cazul în care contractantul nu respectă termenele de plată stabilite, 
contractul încetează de drept fără nicio notificare, fără alte formalităţi prealabile, fără 
punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 
          Alte informaţii se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239, zilnic intre orele 
8 – 14. 
 

 

BIROU ACHIZITII VANZARI SI INCHIRIERI 
                        Ing. Dan LUNG 
        
 
 
 
 
 
                   Ofertant 
 
SC______________________________ 
               (denumirea/numele) 
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OFERTA FINANCIAR Ă 
 
Către,  
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea 
Mănăştur nr.3-5 
 
     

          1.Examinand documentaţia şi anunţul de închiriere, 
subsemnata(ul)_________________(numele persoanei) reprezentant al ofertantului 
SC_______________________________ (denumirea ofertantului), mă ofer ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, 
să preiau în chirie PACHET CĂMINUL_______________________________, 
pentru un preţ de________________________________ lei (suma în litere şi în 
cifre) care se compune din multiplicarea tarifului zilnic de închiriere de 
______________lei cu numărul de zile de închiriere ___________zile (4 sau 5 zile). 
         2. Ne angajam să menţinem aceasta oferta care va rămâne obligatorie pentru noi 
şi va constitui un contract angajant între noi până la încheierea contractului. 
                 

          

 
                                                                                                             
               Cluj-Napoca                                    Semnătura autorizata şi stampila 
 
 
    Data______________                                    _____________________ 

 

 


