
ANUNŢ LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UAT Comuna Tomsani cu sediul
în comuna Tomşani,  sat Tomṣani, strada Principala nr. 24 A,  jud. Prahova – tel. 0244 / 237
000, fax 0244 / 237 205, e-mail primariatomşani@yahoo.com. 

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
con- cesionat: Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de
1.209  mp  ,  număr  cadastral  23534,  situat  în  intravilanul  satului  Loloiasca,  T27,  P  1841,  proprietate
publică a comunei Tomşani, în vederea desfăşurării de activităţi de servicii,comert,alimentaţie public şi
servicii  personale,spaţii  libere  pietonale,spaţii  verzi  amenajate,sedii  de  firmă,parcaje  la  sol,  pentru  o
perioadă de 25 de ani.

2.  Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc ȋn caietul de sarcini.
       3.1.  Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei  de  atribuire: se  poate  obţine   direct  de  la  sediul  concedentului,
Primăria comunei Tomşani, cu sediul ȋn  comuna Tomşani, sat Tomşani, strada Principala,nr
24A, jud Prahova. 
            3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un  exemplar  din  documentaţia  de  atribuire:  Registratura -  Primăria
comunei Tomşani, cu sediul ȋn  comuna Tomşani, sat Tomşani, strada Principala,nr 24A, jud
Prahova.
           3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:  

 50 lei, se va achita la casieria unităţii sau prin ordin de plată .
  Se va achita ȋn numerar la caseria concedentului sau prin ordin de plată in cont

ROTREZ5245006XXX000388.
      Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.08.2019, ora 16:00.

  4.    Informaţii privind ofertele:  Ofertele vor fi prezentate ȋn două plicuri ȋnchise şi sigilate, unul
la exterior şi unul la interior, care vor conţine documentele prevăzute ȋn caietul de sarcini. 
   4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.08.2019, ora 16.00.
 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Primăria Comunei Tomşani,comuna Tomsani, sat 
Tomşani, strada Principala, nr 24A, jud Prahova.

   4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  21.08.2019, ora
10.00, Primăria Comunei Tomşani, sat Tomşani, nr. 24 A.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova, secţia de
contencios administrativ ,  P-ţa Victoriei,  nr.  10,  Ploieşti,  judeţul Prahova, cod poştal 100031,
telefon / fax 0244 / 529107.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.07.2019.

PRIMAR,
PELIN MIHAI FLORIN 
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