
PRIMARIA COMUNEI FLORICA 
 JUDETUL BUZAU  
NR. 838/10.04.2020 

ANUNT LICITATIE 
 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă: 

Primăria Comunei Florica, cu sediul în Str. Ing. Constantin Poenaru, nr. 69, Sat Florica, Comuna 
Florica, județul Buzău, telefon /fax 0238/527.50, e-mail: primaria.florica@yahoo.com, cod fiscal 1752129. 

 
2 . Informații generale privind obiectul închirierii: 

spațiu în suprafață de 17,5 mp, parte din clădirea Centrului Medical, care figurează în  inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Florica, județul Buzău şi se află situat în Tarlaua 9, 
parcela 783-784,  CF nr. 22151, Str. Ing. Constantin Poenaru, nr. 59, Comuna Florica, județul Buzău.  
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din OUG. 57/2019 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 
14/27.03.2020. 
 

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

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire:  
la solicitarea în scris în acest sens către Primăria Comunei Florica. 
 

3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire:  
Compartiment Urbanism şi Achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Florica, Str. Ing. Constantin 
Poenaru, nr. 69, Comuna Florica, județul Buzău. 
 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar este: Fără costuri. 
 

3 .4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 27.04.2020, ora 15.00. 
 

4 . Informații privind ofertele:  
 

4.1. Data -limită de depunere a ofertelor: 05.05.2020, ora 14.00. 
 

4 .2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Str. Ing. Constantin Poenaru, nr. 69, sat Florica, 
Comuna Florica, județul Buzău. 
 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 
5 . Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:  

06.05.2020, ora 10.00, Primăria Comunei Florica, Str. Ing. Constantin Poenaru, nr. 69, sat Florica, 
Comuna Florica, județul Buzău. 

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:  
Tribunalul Buzău, Str. Arhitect Petre Antonescu, nr. 4, Buzău, județul Buzău, telefon 0238/717.960, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 
 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 10.04.2020 . 
 
 


