
 

 
Nr. 5006/ 21. 11.  2019. 
 

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice 
 
1. Adresă concedent: Comuna Perișani, strada Principală, nr. 149, județul 

Vâlcea, telefon/fax: 0250757280, e-mail: primaria_perisani@yahoo.com 

2. Obiectul închirierii:  Spațiu cabinet stomatologic în suprafață de 34, 51 

mp, conform HCL nr. 50 din 19. 11. 2019  și spațiu CATV ( cablu audio 

TV) în suprafață de 44, 55 mp, conform HCL nr.  51 din 19. 11. 2019, spații  

situate în centrul localității Perișani, ce apațin domeniului public al 

Consiliului Local Perișani, județul Vâlcea, temeiului legal: O.U.G. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

3. Informaţiile privind documentaţia de atribuire:  se regăsesc în caietul 

de sarcini. 

3.1. Documentaţia de atribuire se obține la cerere, de la sediul instituției, 

Compartimentul  Achiziții Publice. 

3.2. Documentaţia de atribuire se poate obține de la Compartimentul  

Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Perișani, strada Principală, 

nr. 149, județul Vâlcea. 

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

de 20 lei / exemplar, se achită cash la casieria primăriei comunei Perișani, 

județul Vâlcea. 
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3.4. Dată limit ă privind solicitarea clarific ărilor  este 13.12.2019, ora 

14.00.  

4. Informaţii privind ofertele: se pot cere de la: Compartimentul achiziții 

ce funcționează în cadrul primăriei comunei Perișani 

4.1. Ofertele se vor depune la sediul primăriei Perișani, până la cel 

târziu  16.12.2019 ora 10.00; 

4.2. Ofertele  se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – 

unul exterior și unul interior; 

5. Deschidere a ofertelor se va derula în data de  16.12. 2019 ora 11.00, la 

sediul primăriei comunei Perișani, strada Principală, nr. 149, județul Vâlcea. 

6. Eventualele litigii pot fi rezolvate prin instanța de judecată a 

Tribunalului Vâlcea prin  Secția de Contencios Administrativ, e-mail:tr 

valcea@just.ro, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea,  

Telefon:(0250)73 91 20 Fax:  (0250)73 22 07. 

 Data: 21.11.2019. 

 


