
 
 
 
 
 
 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ 

CU PLIC ÎNCHIS 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă: 
Consiliul Judeţean Prahova cu sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 2-4, cod 

poştal 100066, tel: 0244/514545, interior 278, cod fiscal: 2842889, organizează procedura de licitaţie 
publică cu plic închis pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 3,50 mp în imobilul proprietate 
publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4. 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 
Spaţiul aparţine domeniului public al judeţului Prahova, şi este situat în municipiul Ploieşti, 

B-dul Republicii nr. 2 – 4, imobil Palat Administrativ, parter, Intrarea B, compus din spaţiu pentru 
închiriere în suprafaţă de 3,50 mp, destinat pentru amplasarea unui echipament bancar de tip ATM, 
în conformitate cu prevederile HCJ Prahova nr. 6/2022 și OUG nr. 57/2019. 

3. Informaţii privind documentaţia de licitaţie: 
Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere se poate achiziţiona de la sediul 

Consiliului Judeţean Prahova, Direcţia Patrimoniu, cam. 519, în urma unei solicitări scrise transmisă 
prin e-mail la următoarea adresă: directia.patrimoniu@cjph.ro. 

Costul documentației de atribuire pe suport hârtie, este 20 RON și se va achita la casieria 
Consiliului Județean Prahova. 

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire, până 
la data de 27.04.2022, ora 16.30. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea 
se transmit în scris pe e-mail la adresa: directia.patrimoniu@cjph.ro. 

4. Informații privind ofertele: 
Oferta se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, 

la Registratura Consiliului Județean Prahova din Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 2-4, până la data de 
10.05.2022 ora 10.00. 

5. Deschiderea ofertelor se va face în data de 10.05.2022 ora 10.30, la sediul Consiliului 
Judeţean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, cam. 517. 

6. Eventualele litigii vor fi soluționate de instanța judecătorească competentă: Tribunalul 
Prahova, Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 42, telefon:0244/544781, e-mail: tb-prahova-
reg@just.ro. 

7. Prezentul anunț s-a transmis în vederea publicării în data de 12.04.2022.  
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