.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
PRIMARIA COMUNEI BĂLTENI cu sediul administrativ în Bălteni, cod postal 237331,
strada Gării, nr. 39, judetul Olt, cod fiscal 16573403, telefon 0249/481600, fax:
0249/481600, e-mail: primariabalteni@adslexpress.ro, e-mail persoana de
contact: silvia91_19@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:
Se scot la licitaţie publică :
– Spaţiul situat în comuna Bălteni, strada Radu Popesscu, nr.102, judetul Olt, cu
destinaţia farmacie umană. Spaţiul are o suprafaţă de 50 mp, este amplasat pe
domeniul public al U.A.T Bălteni.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și H.C.L
nr.52/17.09.2020
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:
– la cerere, de la sediul instituţiei, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii
plăţii caietului de sarcini.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Bălteni, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
- Compartimentul Contabilitate, Achiziţii publice, Impozite și Taxe locale situat în
comuna Bălteni, ,strada Gării, nr. 39, judetul Olt,
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 50 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caseria Primăriei comunei Bălteni sau
prin ordin de plată în contul de trezorerie RO75TREZ50621160250XXXXX , deschis la
Trezoreri Municipiului Slatina .
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 08.10.2020, ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.10. 2020, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Bălteni, strada Gării, nr. 39, judeţul Olt .
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

5. Data și locul la care se va desfășură sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
19.10.2020, ora 11.00, Primăria comunei Bălteni, strada Gării, nr. 39, judeţul Olt .
6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, judeţul Olt,
strada Manastirii, nr.2 .
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instanţele abilitate, în vederea
publicării: 23.09.2020.

