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ANUN� DE PARICIPARE LA LICITA�IE PUBLIC� CU STRIGARE 
 

 
1. Consilul Local Chiojdeanca din  comuna Chiojdeanca,  Cod po�tal:107150, Tel:0244/461000,461270 , 
Fax:0244/461000, E-mail: chiojdeanca@zappmobile.ro, Cod fiscal: 2843264, organizeaz�  procedura de 
licita�ie public� cu strigare pentru închirierea  unei cladiri (local brutarie) in suprafata de 200 
mp, teren aferent de 200 mp situate în localitatea Chiojdeanca.). 
2. Informa�ii generale privind obiectul închirierii: 
Spatii apar�inând domeniului public al  comunei Chiojdeanca, jude�ului Prahova, situate în  localitatea 
Chiojdeanca, compus din: 
- închirierea  unei cladiri in suprafata de 200 mp, teren aferent de 200 mp situate în localitatea 
Chiojdeanca, . 
3. Informa�ii privind documenta�ia de licita�ie: 
3.1. Documenta�ia de atribuire a contractului de închiriere se poate achizi�iona de la sediul Consilul Local 
Chiojdeanca. 
3.2.Data limita de solicitare a documentatiei de atribuire a contractului de inchiriere : 06.07.2009 ora 10. 
3.3. Contravaloarea documenta�ie atribuire a contractului de închiriere este de 100 lei,  �i se poate achita: 

- numerar la caseria organizatorului procedurii . 
4.   Ofertele se depun la la sediul Primaria Chiojdeanca pân� la  data de 07.07.2009, ora 9.30.        
5.  Deschiderea  ofertelelor se va face în data de 30.06.2009, ora 10.00 , la Consilul Local Chiojdeanca.  
Licita�ia se va desf��ura în dou� etape în aceia�i zi, �i anume: 

Etapa I. – de verificare a documentelor de calificare 
Etapa II. – de licita�ie cu strigare 

6. Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este valoarea cea mai mare a contractului de 
închiriere/lun� stabilit� în timpul licita�iei cu strigare; 
7. Eventualele contesta�ii se pot depune:la autoritatea public� care închiriaz� imobilul  ( PRIMARIA 
CHIOJDEANCA ) �i apoi la instan�a competent�; 
 8. Pentru desf��urarea procedurii de licita�ie public� cu strigare este obligatorie participarea a cel pu�in 2 
ofertan�i admisibili, care îndeplinesc condi�iile minime impuse prin. Documenta�ia de atribuire a contractului 
de închiriere. În caz contrar procedura de licita�ie se reia la o data ulterioar�. 
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