
 

ANUNȚ 
 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum:denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Primăria comunei Budesti, cod fiscal 2574085,sat 
Budești,comuna Budești,str. Principală,nr. 64,jud. Valcea,telefon/fax 0250-760374/0250-733993.  
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 15,60 m2 situat în incinta 
Căminului Cultural Budești cu drept de folosință a căii de acces, adresa str. Principală, nr. 58, satul 
Budești, comuna Budești, județul Vâlcea, înscris în cartea Funciară cu nr.  38850. 
HCL nr. 6/28.01.2021 privind aprobarea documentației de atribuire 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art.332-333. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la solicitare în scris, către registratura Primăriei comunei Budești, județul 
Vâlcea. 
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul Primăriei 
comunei Budesti, jud. Valcea, Cod postal:247055. 
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pe suport hârtie. 
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.03.2021, ora 15.30. 
4. Informații privind ofertele:  
4.1. data-limită de depunere a ofertelor: 10.03.2021,ora 08.00;  
4.2 adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Budesti, cu sediul în comuna Budesti, sat 
Budesti, strada Principală, nr. 64, jud. Valcea, Cod postal: 247055; 
4.3 numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original. 
5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10.03.2021, ora 10.00. 
Sediul Primăriei comunei Budesti, sat Budesti,  strada Principală, nr. 64, jud. Valcea,  Cod postal: 247055. 
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul Valcea, Secția Contencios 
Administrativ,cu sediul in: Municipiul Ramnicu-Valcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, judetul valcea, Telefon: 0 
250/739120;Fax: +40 250/732207,E-mail tr.valcea.civil2@just.ro. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2021. 
 


