
 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE 
145300-ORAŞ VIDELE, STR.REPUBLICII, NR.2, JUD.TELEORMAN 

   TEL : 0247/453 017; TEL/FAX : 0247/453015 
                  E-mail: primariavidele@yahoo.com. 
 

 
 
 
 
 
 

ANUNŢ  
 
 
 

   
  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu format din două  
încăperi în suprafaţă utilă totală de 27,43 mp, situat în incinta Centrului Medical din 
Videle, str. Parcului, nr. 31 pentru  desfăşurarea de activităţi medicale cu destinaţia 
laborator tehnică dentară. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 28.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 29.05.2014, ora 1200. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
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ANUNŢ  
 
 

   
  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii cabinetului medical în suprafaţă 
utilă de 16,12 mp, situat în incinta Centrului Medical din Videle, str. Parcului, nr. 31 
pentru  desfăşurarea de activităţi medicale în specialitatea medicină de familie. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 28.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 29.05.2014, ora 1000. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
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ANUNŢ  
 
 
 

   
  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii cabinetului medical în suprafaţă 
utilă de 16,12 mp, situat în incinta Centrului Medical din Videle, str. Parcului, nr. 31 
pentru  desfăşurarea de activităţi medicale în specialitatea pediatrie. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 28.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 29.05.2014, ora 1100. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
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  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu format din trei încăperi 
în suprafaţă utilă totală de 41,25 mp, situat în incinta Centrului Medical din Videle, 
str. Parcului, nr. 31 pentru  desfăşurarea de activităţi medicale în specialitatea 
radiologie-stomatologie. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 28.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 29.05.2014, ora 0900. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
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  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilului format din clădiri 
industriale şi teren intravilan aferent în  suprafaţă de 15227,26mp, situat în Tarla 6, 
Cc 245, oraş Videle, str. Petrolului, nr. 20 pentru  desfăşurarea de activităţi 
economice. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 27.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 28.05.2014, ora 1100. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
 
 
 

P R I M A R, 
NICOLAE BĂDĂNOIU 



 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE 
145300-ORAŞ VIDELE, STR.REPUBLICII, NR.2, JUD.TELEORMAN 

   TEL : 0247/453 017; TEL/FAX : 0247/453015 
                  E-mail: primariavidele@yahoo.com. 
 

 
 
 
 
 

ANUNŢ  
  
 
 
 

   
  Primăria oraşului Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr.2, 
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui imobil “Baltă Hb 946(teren 
extravilan în suprafaţă de 32200mp) situat în Tarla 43 şi Tarla 99” pentru  
desfăşurarea de activităţi de piscicultură. 
  Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de licitaţie pot fi achiziţionate contra sumei de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, începând cu data de 12.05.2014, zilnic între orele 9.00 – 16.00. 
  Data limită de depunere a ofertelor este 27.05.2014, ora 1600. 
  Locul de depunere a ofertelor - sediul Primăriei oraşului Videle. 
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Primăriei oraşului Videle în 
data de 28.05.2014, ora 1000. 
  Relaţii la telefon 0247/453.017, int.107, fax 0247/453.015. 
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