
 Anunţ de participare la licitaţie pentru vanzare bunuri: PRIVAT 

 

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

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

Comuna Scorteni, judetul Prahova, cod fiscal 2843302, Com.Scorteni, sat Scorteni, str.Principala – Centru, nr.2; 

 Tel/fax: 0244355221/0244355221; www.primariascorteniph.ro 

 Persoana de contact – Petcu Dorina – secretar general UAT - 0758240522 

 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 

bunului care urmează să fie vândut: 

- terenul intravilan cu categoria de folosință curti-constructii, in suprafață de 645 mp, aparținând 

domeniului privat al comunei Scorteni, teren situat in com.Scorteni, sat Mislea, str.Schelei, F.N., număr 

cadastral 21940; 

- vanzarea se face in baza art.363 din OUG nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, si 

conform HCL nr.79 din  20.10.2022; 

 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Scorteni. 

 

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 

obține un exemplar din documentația de atribuire:  

Biroul  Secretarului general din cadrul Primăriei Scorteni,  adresa: Comuna Scorteni, sat Scorteni, str.Principala 

– Centru, nr.2; 

 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se poate achita in numerar la caseria Primăriei Scorteni. 

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2023 

 

4. Informaţii privind ofertele: Oferetele se transmit conform prevederilor caietului de sarcini;  

 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.02.2023, ora 13.30 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Scorteni, sat Scorteni, str.Principala – Centru, nr.11; 

 

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

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.02.2023, ora 10.00 

 

6. 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,  adresa Mun.Ploiesti, str.Valeni, 

nr.44, tel.: 0244544781; fax: 0244/523265 , email: tr-ph-contencios@just.ro; 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.01.2023 

                        

      

      Primar, 

     Barbu Iulian – Constantin   

http://www.primariascorteniph.ro/
mailto:tr-ph-contencios@just.ro

