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ANUNŢ
licitație pășuni

publicat în data de 17.06.2017

Primăria comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava organizează licitaţie publică pentru
închirierea păşunilor comunale după cum urmează:

În data de 3.07.2017 ORA 9

- Lot 3 = Total 1,5914 ha Trup Piscul Vulturului = 2 parcele de 1,5914 ha

- Lot 4= Total 4 ha
Trup Imaș Rodină 4 parcele= 2P7 -1, 00 ha

2P8 -1,00 ha
2P9 -1,00 ha
2P10-1,00 ha

Cererile pentru participare la licitaţie însoţite de documentele prevăzute în caietul de
sarcini se depun la sediul primăriei Pîrteştii de Jos, începând cu data publicării anunțului
până cel târziu ora 12 în ziua lucrătoare premergătoare desfăşurării licitaţiei.

Pot participa la licitaţie crescători de animale persoane fizice sau juridice care la data
desfăşurării licitaţiei au înscrise animalele în RNE, în condiţiile în care au achiziţionat caietul
de sarcini, au achitat garanţia şi taxa de participare la licitaţie şi au însoţit cererea de
participare cu următoarele documente:

- copie a chitanţei care atestă plata taxei de participare la licitaţie :
- 10 lei parcelă de pană la 1 ha , suma crescând cu 10 lei pentru fiecare ha licitat,

sau fracţiune de ha.
- copie a chitanţei care atestă plata garanţiei de participare la licitaţie- 100 lei /ha.
- copie a cărţii / buletinului de identitate – pentru persoane fizice;
- copie a statutului şi certificatului unic de înregistrare – pentru persoane juridice /

forme asociative;
- copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor ( pentru

formele asociative, copii ale cardurilor pentru toţi membrii asociaţiei) ;
- dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor ( certificat fiscal) ;
- procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin

reprezentant

Persoană contact: secretar comisie Strugariu Mircea Zosim- Tel : 0230/237019

Primar,
Toma Ioan Pavel
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