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ANUNŢ  LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 

 

1.  Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 

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

   Comuna  Bărcăneşti  cu sediul în Sat Bărcăneşti , str. Crinilor, nr. 108 , Comună Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, telefon  0244276595 , fax 0244276595, email: primaria.ph@barcanesti.ro. 

 

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

care urmează să fie închiriat :  

        Obiectul închirierii îl constituie închirierea unui cabinet medical aflat în incinta Dispensarului 

uman Bărcăneşti, situat în Comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. Crinilor, nr.18, judeţul Prahova, 

precum şi spaţii cu folosinţă comună după cum urmează: 

- cabinet medical consultaţii  în suprafaţa de 17,40 mp, o cotă indiviza de ¼  din cabinet tratamente în 

suprafaţa de 5,335  mp, o cotă indiviza de 1/5 din sala aşteptare în suprafaţa de 5,122  mp, o cotă 

indiviza de 1/5 din grup sanitar pentru personal  în suprafaţa de 0,88 mp, o cotă indiviza de 1/5 din 

grup sanitar pentru pacienţi în suprafaţa de 0,45 mp. 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăseşte în caietul de sarcini. 

 

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

al documentaţiei de atribuire:  

      Documentaţia aferenta procedurii se va putea ridica de la sediul Primăriei Bracanesti, pentru care 

se achita o sumă de 10 lei sau se poate lua de pe site-ul primăriei Bărcăneşti https://www.barcanesti.ro 

, secţiunea Informaţii publice- Anunţuri –Achizitii publice;  

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

    Compartiment Achiziţii Publice al Primăriei Comunei Bărcăneşti , str. Crinilor , nr. 108, judeţul 

Prahova, telefon : 0786 179 065. 

 

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:  

    Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 10 lei şi se va achita la casieria Primăriei comunei 

Bărcăneşti. 

 

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2022 , ora 12.00 

 

8. Informaţii privind ofertele:   

      Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, până la data și ora precizată în anunţul 

public, în două plicuri închise și sigilate. Plicul interior închis şi sigilat se introduce în plicul 



exterior, care se închide şi se sigilează şi se înregistrează în ordinea primirii lor în Registrul Oferte  

al  Primăriei Comunei Bărcăneşti, precizându-se data și ora. 

 

    9.   Data limită de depunere a ofertelor: 29.08.2022 , ora 12.00 

 

    10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

     Sat Bărcăneşti, str. Crinilor , nr. 108 , Comuna Bărcăneşti, , jud. Prahova, cod poştal 107055 

 

    11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:   Un exemplar original . 

 

    12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:   30.08.2022 

,ora 11.00,  Sat Bărcăneşti, str. Crinilor , nr.108 , Comuna Bărcăneşti , jud. Prahova. 

 

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

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

   Tribunalul Prahova cu adresa : Municipiul Ploieşti, Str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova, cod poştal 

100125 ,tel 0244/544230 , fax : 0244/541272, email: tb-prahova-reg@just.ro. 

 

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

05.08.2022. 

 

 

PRIMAR , 

                     GHEORGHE DIMA 

 


