








---

Nr 18, Pagina 5 Ziarul BREAZA 

Copiii care ştiu să se pună în valoare 
Peste 100 de copii au „absolvit" cursurile 

şi cercurile organizate de Centrul Cultural Ion 
Manolescu în acest an şcolar şi şi-au etalat 
realizările artistice în trei spectacole organi
zate gen „turneu" în Plopeni, Câmpina şi 
Breaza, la aşezămintele culturale ale acestor 
oraşe partenere de peste 20 de ani. 

Aducem mulţumiri minunaţilor copiii 
componenţi ai ansambfurilor „Salba Prahovei 
Junior", ,,Calabreaza", ,,Calabreaza Junior" şi 
trupei de dans „Arabesc". 

Regia şi coregrafia semnate de profesor 
Roxana Paraschiv împreună cu maestrul co
regraf Nicolae Chiriţă au atras aplauzele pu-. 

blicului care au fost distribuite în mod firesc 
şi către ilustratorul muzical Mircea Schimler, 
scenografei Brînduşa Buzoianu, lui l'licolae 
Cazan, profesorul copiilor de la cursurile de 
pian, orgă şi canto: Sofia David, David Oprea, 
Luca Ghioarcă, Denis Oproiu, Vanessa 
Scorţaru, Alexia Vârforeanu, Rareş Vasilescu, 
Beatrice Chişu, Nectarie Vasilescu, Ianis Nuţă, 
Andrei Temneanu, Teodora Dobre, Ianis lees
cu şi Daniel Vasi!escu. Felicitări! 

Alexandru Cazan 

Nr. 18355/IlBll/15.06.2022 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ 
pentru închirierea a 12 terenuri situate în oraşul Breaza, Prahova 

1. Informaţii generale privind autoritatea contract-antă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa. numărul de telefon, fax şi/sau.adresa de e-mail, persoană de contact: Oraşul Breaza,
Cod fiscal: 2845486, str. Republicii, nr. 82B, cod 105400, Breaza, judeţul Prahova, telefon: 0244-
340508, Fax: 0244-340528, email: contact@primariabreaza.ro, persoana de contact Ramona Marin,
tel. 0244/340508.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, in special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Terenurile care fac obiectul închirierii sunt situate în oraşul Breaza astfel: 

o teren în suprafaţă de 298 mp, CF 31246;
o teren în suprafaţă de 1370 mp, CF 31215;
o teren în suprafaţă de4374 mp, CF 31214;
o teren în suprafaţă de 2576 mp, CF 31245;
o teren în suprafaţă de 3081 mp, CF 31198;
o teren în suprafaţă de 4977 mp, CF 31220;
o teren în suprafaţă de 6345 mp, CF 31223;
o teren în suprafaţă de 189 mp, CF 31173;
o teren în suprafaţă de 5042 mp, CF 3 I 214;
o teren în suprafaţă de 724 rnp, CF 31 I 71;
o teren în suprafaţă de 303 rnp, CF 31157;
o teren în suprafaţă de 13419 mp, CF 31208.

Terenurile aparţin domeniului public al oraşului Breaza, iar închirierea se realizează confonn H.C.L. 
nr. 88 din 26 mai 2022 şi conform art 333, art.335 din OUG 57/2019 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: de la Primăria oraşului Breaza
3.2. Denumirea şi adresa seivicîului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria oraşului Breaza, Serviciul IP-API,
etaj 2, camera 5
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 16 lei şi poate fi
achitat în numerar la casieria unităţii.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.07.2022, ora 12.00
4. lnfonna�i privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.07.2022, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria oraşului Breaza, str. Republicii, nr.82B, cod
105400, judeţul Prahova, la registratură
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar origînal
5. Data şi locul Ia care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.07.2022, ora
13. 00, Primăria oraşului Breaza, str. Republicii, nr. 82B, judeţul Prahova
6. Denumirea, adresa. numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi tennenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Câmpina,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Câmpina, Prahova, cod 105600, telefon: 0244/333045, fax:
0244/372222, email: jud.campina@just.ro în tennen de 10 zile.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.06.2022








