
 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul 

fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 

persoanei de contact:  

             Denumire: Primăria comunei Râu Alb, comuna  Râu Alb , sat Râu Alb de Jos, str, 

Primăriei  nr.750, judeţul Dâmbovita, telefon 0245240740, fax. 0245240740, email-

primariaraualb@yahoo.com, cod fiscal 17302844. 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  

Spațiul-lot 1 in suprafata de  18,54 mp din clădirea Rociu,  confom caietului de sarcini 

,cu destinația farmacie, este situat în comuna Râu Alb, sat  Râu Alb de Sus, județul 

Dâmbovița, ce apartine domeniului public al comunei  Rau Alb, județul Dâmbovița 

conform HCL  nr.30 din 30.06.2022  și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.  

3. Informatii privind  documentatiia de atribuire 

Se regăsesc  in caietul de sarcini. 

3.1.Modalitatea sau modalităţile  prin care persoanele interesate  pot intra in posesia  

unui exemplar al documentatiei de atribuire: 

La cerere , de la sediul  instituţiei, Compartimentul  achiziţii publice.  

3.2. Denumirea  si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 

la care se poate obţine un exemplar  din documentaţia de atribuire: 

Se poate obtine de la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei  

Râu Alb , comuna Râu Alb, sat Râu Alb de Jos, str, Primăriei  nr.750, județul 

Dâmbovița. 

3.3. Costul  şi condiţiile de plată pentru obţinerea   acestui exemplar , unde este  

cazul: 

20 lei / exemplar, se achita  numerar la caseria  Primariei comunei  Rau Alb. 

       3.4.Data limită privind  solicitarea clarificarilor: 22.07.2022 orele 14:00  

4 Informatii privind ofertele: 

4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 01.08.2022, ora 09:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Râu Alb, comuna  Râu 

Alb , sat Râu Alb de Jos, strada: Principală nr. 750, județul Dâmbovița . 

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar  

   5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

01.08.2022, ora 1000, Primaria Comunei Râu Alb,  comuna Râu Alb sat Râu Alb de Jos, 

strada: Primăriei nr. 750,  județul Dâmbovița 

         6. Denumirea, adresa, nr. de telefon și/sau adresa de e-mail a instanței competente 

în soluționarea litigiilor și termenele pentru sesizarea instanței:  

mailto:email-primariaraualb@yahoo.com
mailto:email-primariaraualb@yahoo.com


Tribunalul Dâmbovița, localitatea Târgoviște, Calea București, nr. 3, județul Dâmbovița ,tel. 

0245/612344, fax 0245/216622, email: tr-dambovita-arh@just.ro. 

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

publicării: 08.07.2022 


