
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL BOLDEŞTI - SCĂENI 

Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr.67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287, 

e-mail: pbs@opticnet.ro 

 

Nr. …….. / ………………                                                       Se aproba, 

                                                                                     Primar, Bucuroiu Constantin 

 

 

ANUNT CONCESIUNE 

               Oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr.67, Boldeşti-Scăeni, judeţul 

Prahova, telefon 0244211363, fax 0244211287, email pbs.achizitii@yahoo.com 

organizează licitație publică pentru concesionarea unui  ,,Teren extravilan în 

suprafață de 2.199 mp situat în T54 PNp 2949/2, orașul Boldești-

Scăeni’’.Terenul face parte din domeniul privat al orașului și se concesionează 

pentru amenajarea unui depozit pentru lemne de foc. Licitația se desfasoară 

conform OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ și HCL nr 171 din 

26.11.2019. Informațiile privind documentatia se regăsesc în Caietul de sarcini. 

Documentația se poate consulta prin accesarea direct și nerestricționat a unui 

fișier electronic care va fi disponibil pe site-ul primăriei și se poate obține la 

cerere. Documentația se poate obține de la sediul Primăriei, Biroul urmărirea 

investițiilor, telefon 0244/211363 interior 105 sau e-mail : 

pbs.achiziții@yahoo.com  

 Prețul documentației este de 15 lei și se poate achita la casieria instituției.  

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/01/2020, ora 15.00  

Data limită de depunere a ofertelor: 04/02/2020, ora 14.00  

 Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul primăriei Boldești-Scăeni, 

Calea Unirii nr 67, județul Prahova.  

 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  2 exemplare.  

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

05/02/2020, ora 11.00 la sediul primăriei.  

 Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 

instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 

sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova, secţia Contencios Administrativ și 

Fiscal, strada Văleni nr 44, Ploiești, Județul Prahova tel: 0244511110 , fax : 

0244 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro, în termen de 20 zile de la data 

apariției unui litigiu.  

Anunțul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a din 

09.01.2020. 

Intocmit, 

Voicu Filofteia 
 

mailto:pbs@pcnet.ro


ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL BOLDEŞTI - SCĂENI 

Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii nr.67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287, 

e-mail: pbs@opticnet.ro 

 

Nr. …….. / ………………                                                       Se aproba, 

                                                                                     Primar, Bucuroiu Constantin 

 

ANUNT CONCESIUNE 

   

     Oraşul Boldeşti-Scăeni , Calea Unirii nr.67, Boldeşti-Scăeni, judeţul 

Prahova, telefon 0244211363, fax 0244211287, email pbs.achizitii@yahoo.com , 

organizează licitație publică pentru concesionarea unui ,,Teren intravilan în 

suprafață de 46 mp situat pe Intrarea Pieții, orașul Boldești-Scăeni’’. Terenul 

face parte din domeniul privat al orașului și se concesionează pentru 

amenajarea unei construcții în care să se desfașoare activități comerciale și/sau 

servicii nepoluante. Licitația se desfășoară conform OUG nr 57/2019 privind 

Codul administrativ și HCL nr 186 din 17.12.2019.  Informațiile se regăsesc in 

Caietul de sarcini . Documentația se poate consulta prin accesarea direct și 

nerestricționat a unui fișier electronic care va fi disponibil pe site-ul primăriei 

și se poate obține la cerere.  

Documentația se poate obține de la sediul primăriei, Biroul urmărirea 

investițiilor, telefon 0244/211363 interior 105 sau e-mail: 

pbs.achiziții@yahoo.com  

 Prețul documentației este de 15 lei și se poate achita la casieria instituției.  

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/01/2020, ora 15.00  

Data limită de depunere a ofertelor: 03/02/2020, ora 14.00  

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul primăriei 

Boldești-Scăeni, Calea Unirii nr 67, județul Prahova  

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare  

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

04/02/2020, ora 11.00 la sediul primăriei.  

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei: Tribunalul Prahova, secţia Contencios Administrativ și Fiscal, strada 

Văleni nr 44, Ploiești, Județul Prahova tel: 0244511110 , fax : 0244 529107, e-

mail: tr-ph-contencios@just.ro, în termen de 20 zile de la data apariției unui 

litigiu. Anunțul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 

nr 3 din 09.01.2020. 

Intocmit, 

Voicu Filofteia 
 

mailto:pbs@pcnet.ro

