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 NR. 8818/18.04.2022 
 

ANUNT DE PARTICIPARE 

CONCESIUNE IMOBIL TERENURI 

 

1. Informatii generale privind concedentul: Comuna BALOTEŞTI, cu sediul social în sat 

Săftica, Calea Bucureşti nr.89, judeţ Ilfov, cod fiscal nr. 4532469, tel. 021/351.10.92, fax 

021/352.18.85, mail: sediu@pblt.ro, reprezentată de PRETORIAN CRISTIAN ŞTEFAN, cu 

funcţia de Primar. 

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea si identificarea 
bunului ce urmeaza sa fie concesionat: Concesionarea prin licitaţie publica a trei imobile-

terenuri în suprafață totală de 14.850 mp, aflate în proprietatea privată a Comunei Balotesti, 

județul Ilfov, T.69, P.226/1/2, P.224/1 având numere cadastrale 66175, 66176, 66177. 

3. Informatii privind documentatia de atribuire: documentatia de atribuire poate fi ridicata 

de la sediul Primariei comunei Balotesti – compartimentul achizitii publice si investitii, etaj 

1, sau accesata gratuit de pe siteul http://www.primariabalotesti.ro/anunturi/.  

4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 04 mai 2022 ora 15.00. 

5. Informatii privind ofertele: 

5.1. data limita de depunere a ofertelor: 12 mai 2022, ora 11.00 

5.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primariei comunei Balotesti, sat Săftica, 

Calea Bucureşti nr.89, judeţ Ilfov, birou Registratura; 

5.3. numarul de exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar; 

6. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 12 mai 2022, 

ora 12.00; 

7. denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei 

competente în solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Instanta 

de contencios administrativ; 

8. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicarii: 

18.04.2022. 

Pentru a obtine cererea de oferta si restul documentatiei de atribuire, cei interesati pot trimite o 

solicitare scrisa  la urmatoarele adrese de email: achizitiipublice@pblt.ro, sediu@pblt.ro 

 
 

   

 


