
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru inchirierea unui spatiu avand
destinatie de farmacie Umana in  comuna Platoneşti

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 
UAT PLATONESTI, FETESTI NR 18, PLATONESTI, judeţul IALOMITA, telefon 0243279120, fax 
0243279120, email primaria_platonesti@yahoo.com, Cod fiscal: 17453693
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie inchiriat
Spatiul in suprafata de 24 mp se afla pe strada Fetesti nr.23, in incinta Dispensarului Uman 
Platonesti, aparţine domeniului public al comunei, conf. HCL nr. 12/25.02.2021 (prin care s-a 
aprobat) şi OUG 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regasesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei
de atribuire: Se va elibera un exemplar al documentaţiei de atribuire doar în urma unei solicitări
scrise de la sediul institutiei.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Secretariat. Adresa compartiment strada 
Feteşti nr.18 localitatea Platoneşti judeţ Ialomiţa 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor legale: Gratuit
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  02.04.2021, ora 14,00
4. Informaţii privind ofertele
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2021, ora 16,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT PLATONEŞTI, FETEŞTI NR 18, PLATONEŞTI, 
judeţul IALOMIŢA, - Compartiment Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.04.2021 ora 
10,00 la sediul Primăria Platoneşti din str. Feteşti nr.18 loc.Platoneşti judeţ Ialomiţa (sala de 
şedinţe a Consiliului Local)
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 Ialomiţa,Slobozia, b-dul. 
Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judeţul Ialomiţa Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 
(centrală), Fax: 0243 232 266 E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 17/03/2021


