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Nr. 2759 din 22.03.2019
ANUNȚ
Primăria Comunei Oțeleni, cu sediul în sat Oțeleni, Str. Școlii, Nr. 2, comuna Oțeleni,
județul Iași, organizează la sediul său, în data de 16.04.2018 ora 10.00, licitație publică directă cu
strigare, pe principiul pașilor de licitație, prin care concedentul selecţionează ofertanţii în baza
unor criterii stabilite anterior, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru un trup de
pășune comunală, destinat pășunatului animalelor, situat în extravilanul localității Hândrești,
comuna Oțeleni, județul Iași, în duprafață totală de 245687 m.p. Prețul de pornire al licitației este
de 285 lei/ha/an.
Condiții de participare: pot participa în calitate de ofertant doar crescatorii de animale,
persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor,
membri ai colectivitatii locale și care au sediul domiciliul/sediul social în localitatea Hândrești,
comuna Oțeleni, județul Iași.
Persoanele fizice și juridice interesate pentru participarea la licitație vor procura caietul
de sarcini de la secretariatul Primăriei Oțeleni județul Iași și pot depune cererea de înscriere la
licitație începând cu data de 26.03.2019 până la data de 15.04.2018, ora 16.00 la sediul Primăriei
Oțeleni, județul Iași. Data, ora și locul de desfășurării licitației: 16.04.2018 ora 10.00 la sediul
Primăriei Oțeleni, județul Iași.
Acte necesare înscrierii la licitație:
- cerere de atribuire a contractului adresată Primarului comunei Oțeleni, cu precizarea
activității pe care o va desfășura și valoarea investiției pe care o va executa;
- certificat fiscal care să ateste că ofertantul nu are datorii la bugetul local;
- balanţa ultimei luni (în cazul persoanelor juridice);
- certificat constatator de la registrul comerțului(persoane juridice);
- documentele de înfiinţare şi de exercitare a activităţii ofertantului (în cazul persoanelor
juridice);
- copie după actele de identitate (în cazul persoanelor fizice);
- chitanţele privind taxele stabilite de concedent;
- adeverință de registru agricol cu numărul efectiv de animale înscris în REN.
- adeverință de la medicul veterinar cu numărul efectiv de animale.
Relații suplimentare pot fi obținute la secretariatul comunei Oțeleni, la telefon:
0232/718.027; fax 0232.718.246, email: primariaoteleni@gmail.com.
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