ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
SC PARC INDUSTRIAL STREJNICU SRL
Strejnicu,str Principala, nr. 200, Jud. Prahova, CIF 41712847,
Cod poştal 107592, tel.: +40 244482291, fax: +40 244482555,
e-mail: office@parcindustrialstrejnicu.ro
Nr. 6 din 05.05.2022
ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS
SC PARC INUSTRIAL STREJNICU SRL , prin Enache Vasile – Director General, anunţă:
Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, în data de 26.05.2022 ora 14 în vederea inchirierii
terenului în suprafaţă de 3.400 mp, înscris în CF Prahova nr. 35627, nr. Cad. 29702 aparţinând
domeniului privat al Comunei Targsoru Vechi și aflat în administrarea Parcului Industrial Strejnicu,
liber de sarcini, cu destinaţia de producție și/sau prestări servicii.
Inchirierea prin licitaţie publică a terenului menţionat este aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr.
373/26.11.2021 şi se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei de atribuire şi a instrucţiunilor de
participare la licitaţie începând cu data publicării anunţului în ziarul Telegrama si ziarul Bursa; pe
www.parcindustrialstrejnicu.ro, primarie@comunatirgsoruvechi.ro, în baza cererii depuse în acest sens şi
numai după achitarea taxei de participare la licitatie si cumpararea caietului de sarcini, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data solicitării.
Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Parcului Inustrial Strejnicu din cadrul
Primăriei Targsoru Vechi, str Principala nr. 200, etaj 2, camera 27, judeţul Prahova, tel.0244482291, int 108
fax.0244482555, e-mail: office@parcindutrialstrejnicu.ro.
Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se achită la casieria societatii sau prin ordin
de plată în contul SC PARC INDUSTRIAL STREJNICU SRL numărul RO30BTRLRONCTR0522496601,
deschis la Banca Transilvania filiala Ploiesti.
După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele interesate pot solicita clarificări în
termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesia documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a
clarificărilor este de 16.05.2022 ora 11:00.
Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate,
respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii contractului de inchiriere.
Ofertele se depun până la data de 20.05.2022 ora 11:00 la sediul Primăriei Targsoru Vechi, str Principala
nr. 200, etaj 2, camera 27, judeţul Prahova, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină două plicuri sigilate,
unul interior şi unul exterior.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 30.05.2022 ora 14:00 în incinta
Primariei Targsoru Vechi, str Principala nr. 200, judeţul Prahova.
Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tribunalul Ploiesti în termenele
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare, în data de 05.05.2022.
Director General,
Enache Vasile

