
 

 

  

ANUNȚ PUBLIC 

 
 

  
1. Informații generale: 

  Spitalul de Psihiatrie Voila, cod fiscal nr.2845826, cu sediul în Câmpina, str. Voila, 

nr. 114, județul Prahova, număr de telefon: 0344/101118, fax: 0344/102034, e-mail: 

secretariat@spitalulvoila.ro, persoană de contact: Cătălina Irimescu – int. 812, scoate la 

licitație publică un teren în suprafață de 60,00 m.p. în vederea închirierii. 

2. Informații generale privind obiectul închirierii: 

        Obiectul închirierii constă în transmiterea obligației și a dreptului de exploatare a  

imobilului (teren) în suprafață de 60,00 mp. situat în  incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, 

str.Voila, nr. 114, jud. Prahova, aparținând domeniului public al Municipiului Campina, cu 

destinația de a amplasa un spațiu comercial – chioșc, construcție cu caracter provizoriu, 

pentru desfățurarea de activități comerciale, respectiv vânzarea de produse alimentare și 

nealimentare. 

 Închirierea se face conform art.333, art.335 din OUG.57/2019, și conform 

Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din data de 29.07.2021 

3. Informații privind documentația de atribuire :  

Se găsesc în caietul de sarcini și instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației. 

 3.1 Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire, pe suport de hârtie și/sau pe suport magnetic, în baza unei solicitări adresate în 

acest sens. 

 3.2 Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Spitalului de Psihiatrie 

Voila, birou achiziții. 

  3.3  Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar  este de 50 lei, pe 

suport de hârtie, respectiv  pe suport electronic și se poate achita cu numerar la caseria 

spitalului. 

 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor este : 08.09.2021, ora 14.00. 

 4. Informații privind ofertele : 

 4.1 Data limită  de depunere a ofertelor : 15.09.2021, ora 14.00. 

 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, 

str. Voila, nr. 114, jud Prahova - Secretariat. 

 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 : 

16.09.2021, ora 11.00, Spitalul de Psihiatrie Voila, Campina – Sala Raportului de gardă 

 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor: 

Tribunalul Câmpina, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, municipiul Câmpina, județul Prahova, 

cod: 105600, telefon: 0244333045, fax: 0244372222, e-mail : jud.campina@just.ro 

 7. Data transmiterii anunțului de licitație, în vederea publicării : 18.08.2021. 
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