
Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PUBLIC 
 

 
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:  
Primaria Baile Olanesti, Codul fiscal:  2541215, Str.1 Decembrie, nr.1, Loc. Baile  Olanesti, 
Jud.Valcea, 0250775099, mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat:  

Teren situat în oraşul Băile Olăneşti, strada Mihai Eminescu, judeţul Vâcea, aparţinând 
domeniului public, cu destinaţia teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, 
având 11 mp, număr CF 37970. 
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
63 din  data de 30.07.2021. 
 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 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: documentaţia de atribuire se poate ridica de la 

sediul Primăriei Oraşului Băile Olăneşti. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 

la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  
Compartimentul energetic din cadrul Primăriei Oraşului Băile Olăneşti, strada 1 Decembrie 
nr.1, judeţul Vâlcea. 
 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita 

cu numerar la caseria Primăriei Oraşului Băile Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1, judeţul 
Vâlcea. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2021, ora 10.00. 
4. Informaţii privind ofertele:......................................................................................... 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.09.2021, ora 12.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Băile Olăneşti, strada 1 
Decembrie nr.1, judeţul Vâlcea. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.  
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

14.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Băile Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1, 
judeţul Vâlcea. 



6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Valcea , adresa Scuarul Revolutiei , nr. 1, Ramnicu Valcea , judetul Valcea , tel.:  
(0250)73 91 20,fax.:  (0250)73 22 07  , email: tribunalul-valcea@just.ro 
 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.08.2021. 

 
 
 


