
 

UNITATEA  DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA 

BOLDESTI-SCAENI 

Str. Calea Unirii nr.57, Cod postal 105300 Boldesti Scaieni, Prahova Romania 

Tel.-Fax : 0244 211383, 211341, E-mail : uams.conta@opticnet.ro 

                                                    

                                                                           ANUNT  

             LICITATIE PUBLICA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNUI 

SPATIU IN SUPRAFATA DE 24,56 MP AMPLASAT IN INCINTA UNITATII DE ASISTENTA MEDICO 

SOCIALA  BOLDESTI SCAENI   PE CALEA UNIRI NR 57. 

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

şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Unitatea de Asistenta Medico Sociala CF 15572949 ,Oras 

Boldesti Scaeni ,str.Calea Unirii Nr.57,judetul Prahova ,telefon 0244211383. E-mail uams.conta@opticnet.ro 

2. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 

fie închiriat:Spatiu amplasat in cladirea amplasata pe Calea Unirii nr 57,alcatuit din 2 incaperi cu suprafata 

totala de 24,56 mp si se inchirieaza pentru cabinet stomatologic.conform HCL 18/20.02.2020 si temeiul legal 

O.U.G. 57/2019.Cladirea in care se afla spatiul este proprietatea publica a orasului Boldesti Scaeni. 

3. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Informatiile se regăsesc în caietul de sarcini. 

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

documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul achizitii publice. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 

exemplar din documentaţia de atribuire: 

 Compartimentul Achizitii publice  din cadrul Unitati de Asistenta Medico Sociala  ,Oras Boldesti Scaeni ,str.Calea 

Unirii Nr.57.jud.Prahova 

3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

15 lei / exemplar, se achită  la casieria unitati.. 

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 

13.03.2020, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

20.03.2020 .ora 10.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

. Unitatea de Asistenta Medico Sociala  ,Oras Boldesti Scaeni ,str.Calea Unirii Nr.57jud Prahova 

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

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior 

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

mailto:uams.conta@opticnet.ro


20.03.2020 ora 12.00, Unitatea de Asistenta Medico Sociala  ,Oras Boldesti Scaeni ,str.Calea Unirii Nr.57. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ ,strada Valeni nr 44,Ploiesti,jud Prahova,tel 0244511110 fax 0244529107 e-mail tr-

ph-contencios@just.ro.. In termen de 20 de zile de la data aparitiei unui litigiu.. 

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

26.02.2020. 

 

    Director,                                         Intocnit  

    Dr. Tudoran Leonard             Spiridon Vasile 

 

 


