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ANUNȚ
licitatie pășuni publicat în data de 19.04.2019

Primăria comunei Pârteștii de Jos, jud. Suceava organizează licitație publică pentru
închirierea pășunilor comunale după cum urmează:

În data de 9.05.2019 ora 10

 Trup Imaș Rodină 1P1- 0,4939 ha,
1P2-0,4939 ha
2P3-1,00 ha,

 Trup Deleni Fântâni 1P-0,1170 ha
2P-0,0920 ha,

 Trup Deleni Corsei 1P1-0,50 ha,
1P2-0,50 ha
2P-0,0170 ha,

 Trup Poiana Lungă- 3,7081 ha,
 Trup Spate Stadion-1P1-0,50 ha

Cererile pentru participare însoțite de documentele prevăzute în caietul de sarcini se
depun la sediul Primăria comunei Pârteștii de Jos, începând cu data publicării anunțului în
Monitorul Oficial ParteaVI-a, în ziua premergătoare desfășurării licitației( 9.05.2019).

Pot participa la licitație crescători de animale, persoane fizice sau juridice, care la data
desfășurării licitației au înscrise animalele în RNE, în condițiile în care au achiziționat, caietul de
sarcini, au achitat taxa de garantie și taxa de participare la licitatie și au însoțit cererea de
participare de următoarele documente:

- Copie a chitanței carea atestă plata taxei de participare
- 10 lei parcela de până la 1 ha, suma crescând cu 10 lei pentru fiecare ha licitat, sau

fracțiune de ha.
- Copie achitanței care atestă plata garanției de participare la licitație-100 lei/ha
- Copie a cărții /buletinului de identitate-pentru persoanele fizice
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- Copie a statutului și certificatului unic de înregistrare-pentru persoanele juridice/forme
asociative

- Copie a cardului de explotație din Registrul Național al Exploatațiilor( pentru forme
asociative, copii ale cardurilor pentru toții membri asociației)

- Dovada achitării la zi a taxelor și impozitelor ( certficat fiscal)
- Procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitație prin

reprezentant.

Persoană de contact: Strugariu Mircea-Zosim-Tel: 0230237019

PTR PRIMAR,
VICEPRIMAR,

STRUGARIU MIRCEA-ANDREI


