
 
R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 
COMUNA TICHILESTI 

P R I M A R I A 
Tel/fax 0239-664590;     

       e-mail:primariatichilesti@yahoo.com 
 

  Nr. 3478/16.07.2021 

 
Anunt licitatie publica 

„Inchirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 30,00  mp din incinta imobilului 
Casa Specialistului aparținând domeniului public 

al comunei Tichilești, situat pe strada Tudor Arghezi, nr. 11, 
pentru desfășurarea unor activități economice” 

 
 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: 
Denumirea:                 Comuna Tichilesti 
Adresa:                       str. Mihai Eminescu, nr.116, comuna Tichilesti, judetul  
                                      Braila 
Cod fiscal:                    4342677,  
Tel./fax:                        0239/664590,  
email:                          primariatichilesti@yahoo.com,  
Persoana de contact: Mihai Adriana. 
 
2. Informatii generale privind obiectul  procedurii de licitatie publica: 

2.1. Obiectul procedurii de licitatie publica este inchirierea  unui spatiu in suprafata de 30,00  
mp din incinta imobilului Casa Specialistului apartinand domeniului public al comunei 
Tichilesti, situat pe strada Tudor Arghezi, nr. 11, pentru desfasurarea unor activitati 
economice. 

2.2. Inchirierea se face conform prevederilor Sectiunii IV, art.332- art.348 din O.U.G. 
57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local al Comunei Tichilesti  nr. 
23/29.06.2021. 

3. Informații privind documentatia de atribuire:  
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia 

unui  exemplar din documentatia de atribuire: incepand cu data publicarii 
prezentului anunt, pe baza de solicitare scrisa,  la sediul autoritatii contractante, de luni  
pana vineri intre orele 830 - 1400 , cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita de 
depunere a ofertei . 

3.2. Denumirea si datele de contact ale autoritatii contractante de la care se poate 
obtine  un exemplar din documentatia de atribuire: compartiment achizititii 
publice, primaria comunei Tichilesti, str. Mihai Eminescu, nr.116, comuna 
Tichilesti, judetul  Braila.  



3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei: documentele necesare 
licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50,00 lei, plata se va 
efectua la casieria unitatii. 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.07.2021,  ora 1200 

4. Informatii privind ofertele: 
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 09.08.2021,  ora 1200 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: primaria comunei Tichilesti, str. Mihai 

Eminescu, nr.116, comuna Tichilesti, judetul  Braila,  registratura. 
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa  fiecare  oferta: un exemplar. 

 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a 

ofertelor:   10.08.2021, ora 1000, primaria comunei Tichilesti, str. Mihai 
Eminescu, nr.116, comuna Tichilesti, judetul  Braila . 
 

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei: Tribunalul Braila - Sectia Comerciala 

 
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea 

publicarii: 16.07.2021 
 


