
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
 

ANUNŢ PUBLIC 
 

Judeţul Teleorman, persoană juridică de drept public, identificat prin codul de 
înregistrare fiscală nr. 4652686, având contul nr. RO66TREZ60621300205XXXXX deschis la 
Trezoreria Alexandria, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Dunării nr. 178, judeţul Teleormna, telefon 0247311201, organizează licitaţie 
publică în data de 15 decembrie 2011, orele 12,00, pentru închirierea unor spaţii, proprietate 
publică şi privată a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, respectiv 
activitate farmaceutică de uz uman, după cum urmează : 
Lotul I - SPAŢIUL MEDICAL 156 (etaj I) Policlinică, str. M. Filipescu nr. 32, Alexandria       

Suprafaţa utilă totală = 27,04 mp, din care: 
      - suprafaţă utilă - 16,90 mp  
      - suprafaţă utilă comună -10,14  mp 

Lotul II - SPAŢIUL MEDICAL 208  (etaj II) Policlinică, str. M. Filipescu nr. 32, Alexandria       
Suprafaţa utilă totală = 40,65 mp, din care:       
      - suprafaţă utilă - 25,41 m.p. 

- suprafaţă utilă comună - 15,24 m.p.  
Lotul III -  SPAŢIU  Spitalul de Psihiatrie Poroschia (parter în cadrul Dispensarului)   

Suprafaţa utilă totală = 37,98 mp, din care:                 
      - suprafaţa utilă – 37,98 mp 

 - durata închirierii  - 5 ani ; 
- denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar al 

documentaţiei de licitaţie-Consiliul Judeţean Teleorman, mun. Alexandria, str. Dunării nr. 178, 
Direcţia Dezvoltare Locală, Serviciul Utilităţi Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii 
Publice, cam. 62;  
           - informaţii privind modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de licitaţie - în baza unei solicitări scrise; 

- costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de licitaţie - 10 lei, sumă 
care se va achita la casieria Consiliului Judeţean Teleorman, pentru fiecare lot; 

- data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor : 5.12.2011, orele 16,00, de la  
Consiliul Judeţean Teleorman, cam. 62;  

-  data şi ora limită de depunere a ofertelor: 15 decembrie 2011, orele 11,00; 
           -  adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Judeţean Teleorman cu sediul în mun. 
Alexandria, str. Dunării nr. 178, judeţul Teleorman, cam. 62; 

- data şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor: 15 decembrie 
2011, orele 12,00- Consiliul Judeţean Teleorman, camera 37; 

 -  preţul minim de pornire a licitaţiei este următorul: 
- pentru Lotul I - SPAŢIUL MEDICAL 156 - 189,28 euro/lună (fără TVA); 
- pentru Lotul II - SPAŢIUL MEDICAL 208 - 252,03 euro/lună (fără TVA); 
- pentru Lotul III - SPAŢIUL din cadrul Dispensarului Poroschia - 189,90 euro/lună (fără 
TVA). 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia 
Dezvoltare Locală, Serviciul Utilităţi Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, 
tel. 0247/311201 int. 337, cam. 62 
 

PREŞEDINTE 
 

Liviu Nicolae Dragnea 
 

 


