ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CIORANI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 2393/10.01.2020
ANUNT

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul ftscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: comuna Ciorani, satul Cioranii
de Jos, telefon 0244/462.025, fax - 0244/462.025, cod fiscal 2845648, email
administrator®primariaciorani.ro
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmeaz ă să fie concesionat: terenul în suprafa ţă de 2444 m.p. situat în T 27, P 854, nr.cadastral
22347 proprietate privat ă a Comunei Ciorani, pentru efectuarea inspec ţiei periodice la autovehicule, service
auto, vulcanizare

si comercializare piese şi produse auto, conform H.C.L. nr. 3/08.01.2020 si temeiului legal:

O.U.G. 57/2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3. 1. Modalitatea sau modalit ăţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exempar al
documentaţiei de atribuire: prin soiicitarea scris ă, transmis ă cu cel pu ţin 4 zile înainte, cie 1a sediul
Primăriei Comunei Ciorani.

3.2. Denumirea şi adresa serviciuluilcompartimentului din cadrul coricedentului, de la care se poate ob ţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Prim ăriei Comunei Ciorani, jude ţul Prahova.
3 .3. Costul ş i condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentaţiei de atribuire de 100 lei la casieria Prim ăriei Comunei Ciorani.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarific ărilor: 31.01.2020, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05.02.2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fI depus ă la Registratura Prim ăriei Comunei
Ciorani, judeţul Prahova.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depus ă fiecare ofert ă: 1 exemplar original.
5. Data ş i locul la care se va desfa şura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.02.2020, ora 10.00, la
sediul Prim ăriei Comunei Ciorani, jude ţul Prahova.

6. Denumirea, adresa, num ărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instan ţei competente în
soluţionarea litigiilor ap ărute şi termenele pentru sesizarea instan ţei: Acţiunea în justi ţie se poate introduce
la secţia de contencios administrativ a Tribunattilui Prahova, P1oieti, Pia ţa Victoriei, nr. 10, telefon:
0244/544.781, fax: 0244/ 544.78 1, 0244/544.598, 0244/ 544.230, e-mail: tb-Drahova-relust.ro

7. Data transmiterii anun ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea public ării: 14.02.2020.
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