
 

INCHIRIERE 

Anunt de participare la LICITATIE PUBLICA 

INCHIRIEIRI BUNURI PROPRIETARE PUBLICA SI PRIVATA 
 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de  telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  

Consiliul Local Nicolae Balcescu, Comuna Nicolae Balcescu, strada Rotarasti nr. 37, județul 

Valcea, tele/fax: 0250761089 / 0250761025, e-mail: primaria.nbalcescu@gmail.com, cod 

fiscal:2540627. 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmeazăsă fie închiriat:  

Spațiu cu suprafața totala de 69,78 mp amplasat in clădirea C4 - școala veche Rotarasti 

(încăpere nr. 6 si 7), imobil aflat in proprietatea publică a Comunei Nicolae Bălcescu, județul 

Vâlcea.conform H.C.L.Comuna Nicolae Balcescu nr. 45/15.07.2020. 

Procedura de închiriere: - LICITAŢIA PUBLICĂ, se va face in conformitate cu prevederile 

O.U.G. 57/03.07.2019. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  

Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire:  

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achizitii Publice. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Comunei Nicolae 

Balcescu, strada Rotarasti, nr. 37, județul Valcea. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Documentatia de atribuire se pune la dispoziție celui interesat pentru prețul de 50 lei/exemplar, 

iar aceasta  se achită cash la casieria Primăriei Comunei Nicolae Balcescu. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 

17.08.2019, ora 14.00.  

 

 



 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

19.08.2020, ora 12:00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Primăria comunei Nicolae Balcescu, Compartimentul Achizitii Publice, strada Rotarasti nr. 37, 

județul Valcea. 

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

Ofertele se depun într-un singur exemplar ,în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior 

(inserat în interiorul plicului exterior). 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

19.08.2019 ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Nicolae Balcescu, strada Rotarasti nr. 37, 

județul Valcea. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalulului Valcea, str. Scuarul Revoluţiei nr. 1, 

Telefon:(0250)739120, Fax: (0250)73 22 07, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro 

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

23.07.2020 

 

 

 

 

 


