
 
anunţ licitaţie pentru inchiriere  Stationar biciclete  in suprafata de 144 mp situat in com. 

Colceag,sat Inotesti,nr.746B, jud. Prahova 

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor 

1. Informaţii generale privind locatorul denumirea, codul fiscal, 2843540 

adresa,COLCEAG numărul de telefon, tel/fax 0244/447001,  adresa de e-

mail:primaria.colceag@yahoo.com ale persoanei de contact:  

Comuna Colceag, Strada Principală nr. 195A, județul Prahova, telefon 0244/447001, fax 

0244/447000,  

2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii :  imobilul  Stationar biciclete situat in 

com. Colceag,sat Inotesti,nr.746B, jud. Prahova ,  conform H.C.L. Colceag nr. 

43/12.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 

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:prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 

Colceag. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Registratura Primăriei Comunei Colceag, comuna Colceag, Strada Principală, nr. 195A, județul 

Prahova 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:  

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 50 lei la casieria 

comunei Colceag, cod fiscal al locatorului: 2843540 . 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.11.2021, ora 15.00 (minim 5 zile 

lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor) 

4. Informaţii privind ofertele:  

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 14.00. (minim 20 zile 

calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor) 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Comunei Colceag, comuna Colceag Strada 

Principală nr. 195A, județul Prahova 

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

1 exemplar  

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

09.12.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Comunei Colceag, comuna  Colceag, Strada 

Principală nr. 195A, județul Prahova. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, tel/fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

mailto:primaria.colceag@yahoo.com


 
Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului 

Prahova, Ploiești, Piața Victoriei nr. 10, județul Prahova, telefon  0244/544.781, fax 0244/ 

544.781, 0244/544.598, 0244/544.230, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 

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

publicării: 17.11.2021 


