
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂICOI 
NR.  17821 din 06.06.2022 
  
  

Anunț licitație vânzare bunuri  

din domeniul privat al U.A.T. Băicoi 
  

1.      Informații generale privind autoritatea contractantă: 
U.A.T. Băicoi, cu sediul în Băicoi, cod poștal 105200, str. Unirii, nr. 21, județul Prahova, cod 

fiscal 2845710, telefon 0244/260.830 0244/260816, fax 0244/260987, e-

mail: biroulunic@primariabaicoi.ro, urbanism@primariabaicoi.ro 

2.      Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunurilor 

care urmează să fie vândute: 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 363, și 

conform H.C.L. nr. 58/25.05.2022 și H.C.L. nr. 59/25.05.2022, ORAȘUL BĂICOI organizează 

LICITAȚIA PUBLICĂ în vederea vânzării unui număr de 2 loturi, situate în orașul Băicoi 

respectiv: 
a)      Teren în suprata de 1.462 mp, proprietatea privată a U.A.T Băicoi, situat în intravilanul 

U.A.T Băicoi, str. Înfrățirii fn, nr. cad. 32564, nr. cf. 32564; 
b)      Teren în suprafață de 1.535 mp, proprietatea privată a U.A.T Băicoi, situat în 

intravilanul U.A.T Băicoi, str. Mărăști fn, nr. cad. 26062, nr. cf. 26062. 
3.      Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot întră în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: 
La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Patrimoniul Public 

și Privat, Protecția Mediului 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate 

obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Se poate obține de la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Patrimoniul Public și Privat, 

Protecția Mediului din cadrul U.A.T. Băicoi, str. Unirii nr. 21, județul Prahova 
3.3.Costul și condițiile de plata pentru obținerea unui exemplar, unde este cazul: 

a)      Taxa documentație de atribuire: 50 lei – se achita la caserie 
b)      Taxa participare: 100 lei – se achita la caserie 

3.4.Dată limita privind solicitarea clarificărilor: 23.06.2022, ora 10:00 
4.      Informații privind oferta: 
4.1.Dată limita de depunere a ofertelor: 06.07.2022, ora 16:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Băicoi, str. Unirii, nr. 21, parter, registratură 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: într-un singur exemplar, într-un plic 

sigilat 
4.4.Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urmă publicării anunțului de licitație au 

fost depuse cel puțîn două oferte valabile 
5.      Dată și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.07.2022, ora 

10:00 (pentru terenul situat în str. Înfrățirii fn, nr. cad. 32564) si ora 12:00 (pentru terenul situat în 
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str.  Mărăști fn, nr. cad. 26062), Primaria Oraș Băicoi, str. Unirii nr. 21, județul Prahova, sala de 

consiliu, parter. 
6.      Instanța competență în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția 

de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 

0244/544781, fax: 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 
7.      Dată transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.06.2022 
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