
JUDEȚUL BUZĂU 

 U.A.T COMUNA BECENI  

Nr. 8000/28.09.2021                                          

                     

                                     ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ 

 

 

 1.Informații generale privind autoritatea contractantă: denumire, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

U.A.T Comuna Beceni, cu sediul in satul Beceni, comuna Beceni, strada Principală 

B,nr, 25, județul Buzău, Cod fiscal 3662568, tel.0238528631, fax 0238520938, 

email:primaria.beceni@yahoo.com 

 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică: 

- teren depozitare compus din 5 loturi în suprafață de 1472 mp, 352 mp, 544 mp, 1080 

mp, 130 mp, număr cadastral 23612, domeniul privat, punctul Prund gârlă Gura Dimienii, 

conform H.C.L. nr. 20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 4 loturi în suprafață de 136 mp, 429 mp, 561 mp, 336 

mp, număr cadastral 23614, domeniul privat, punctul Prund gârlă Gura Dimienii, 

conform H.C.L. nr. 20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 11 loturi în suprafață de 9,2 mp, 14,7 mp, 18,75 mp, 

12,82 mp, 15,12 mp, 11,76 mp, 11,28 mp, 30,62 mp, 95 mp, 26,53 mp, 21,6 mp, număr 

cadastral 21003, domeniul privat, punctul La Blocuri, conform H.C.L. nr. 20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 55 loturi în suprafață de 21,83 mp, 81,9 mp, 77,7 mp, 

56,87 mp, 63,7 mp, 21 mp, 24 mp, 23,4 mp, 23,4 mp, 151,3 mp, 24 mp, 20,4 mp, 84,5 

mp, 110 mp, 135 mp, 208,24 mp, 67,08 mp, 95,46 mp, 48,6 mp, 54,15 mp, 42,7 mp, 

28,7 mp, 48 mp, 158,33 mp, 113,4 mp, 63 mp, 67,2 mp, 67,2 mp, 69,6 mp, 67,23 mp, 

117,82 mp, 42,5 mp, 48,84 mp, 74,26 mp, 51,15 mp, 50,4 mp, 105 mp, 31,2 mp, 36 

mp, 59,67 mp, 74,1 mp, 26 mp, 118,8 mp, 66 mp, 40,8 mp, 48 mp, 70,35 mp, 42,4 mp, 

25,2 mp, 44,64 mp, 24,05 mp, 27,3 mp, 73,05 mp,  51,75 mp, 35,89 mp, număr 

cadastral 21004, domeniul privat, punctul Curte Blocuri, conform H.C.L. nr. 

20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 5 loturi în suprafață de 950 mp, 757 mp, 603 mp, 

2437,5 mp, 1012 mp, număr cadastral 21080, domeniul privat, punctul Prund Gura 

Dimienii, conform H.C.L. nr. 20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 4 loturi, în suprafață de 32 mp, 31,5 mp, 65,6 mp, 87 

mp, număr cadastral 21144, domeniul privat, punctul Mărgăriți, conform H.C.L. nr. 

20/30.04.2021; 

- teren depozitare compus din 4 loturi în suprafață de 471 mp, 366,8 mp, 739,45 mp, 

de 572,81 mp, număr cadastral 21175, domeniul privat, punctul Gura Dimienii, conform 

H.C.L. nr. 20/30.04.2021; 



- teren depozitare în suprafață de 8000 mp, număr cadastral 21250, domeniul privat, 

punctul Valea Părului, conform H.C.L. nr. 20/30.04.2021. 

 

- 13 spații (boxe) pentru desfășurare activități economice, situate în Piata comunală din 

satul Mărgăriți, număr cadastral 20995, domeniu public, conform H.C.L. nr. 

46/31.08.2021. 

 

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019. 

 

 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul Unităţii Administrativ 

Teritoriale Comuna Beceni. 

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

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

Biroul de relaţii cu publicul al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Beceni, satul 

Beceni, comuna Beceni, strada Principală B, nr.25, județul Buzău. 

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

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 RON, sumă ce 

se achită la casieria Primăriei Beceni în baza unei dispoziții de încasare. 
3.4 Data limită soliciare clarificări: 13.10.2021, ora 16.00. 

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.10.2021, ora 16.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale 

Comuna Beceni din satul Beceni, comuna Beceni, strada Principală B nr.25, județul 

Buzău. 

4.3.Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 

5. Data si locul la care se va desfasura sedința publică de deschidere a ofertelor: 

22.10.2021, ora 11.00, la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Beceni, din 

satul Beceni, comuna Beceni, strada Principală B nr. 25, județul Buzău. 

6.Denumire, adresa,nr.telefon ale instantei competente in solutionarea litigiilor 

aparute: 

Tribunalul Buzău – Secția a II - a civilă de contencios administrativ și fiscal, Buzău, 

strada Arhitect Petre Antonescu nr.4, județul Buzău, cod 120187, judeţul Buzău, telefon 

0238717960, fax 0238717959, email: tr.buzau@just.ro.  

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 28 sept 2021 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


