COMUNA PÎNGĂRAŢI, JUDEŢUL NEAMŢ, ROMÂNIA
PRIMĂRIA
Adresa: comuna Pîngăraţi , judeţul Neamţ,
Telefon: 0233/240317, fax: 0233/240317; e-mail:
secretariat@pangarati.ro web site: www.pangarati.ro

Nr. 1916 / 02.03.2018

ANUNT
privind
CONCESIONARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
A PĂȘUNILOR COMUNEI PÎNGĂRAȚI PE LOTURI DE EXPLOATARE
1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA COMUNEI PÎNGĂRAȚI,
Principală, nr.7, Pîngărăcior, judeţul Neamț, telefon 0233240317, fax 0233240317, email
office@pangarati.ro
2. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Licitație publică a suprafeței de 602,72 ha - pășuni aflate in proprietatea
publică a comunei Pîngărați, județul Neamț
3. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Caiet de sarcini
4. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Sediul concedentului Comuna Pîngărați, Sat Pîngărăcior, jud. Neamț.
5. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul financiar-contabil, Primăria Pîngărați,
jud. Neamț.
6. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 50 lei caietul de sarcini. Aceste sume se vor achita în
numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată în contul nr. RO44TREZ4915006xxx000155
, deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamț.
7. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/03/2018, ora 15.00
8. 4. Informaţii privind ofertele: Oferta se prezintă prin strigare pe hectar, care pornește de la pretul
stabilit pentru fiecare lot, de 210.93 lei / ha cu un pas de strigare de 5 lei / ha .
9. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27/03/2018, ora 15.00
10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Pîngărați, Sat PÎngărăcior, jud. Neamț.
11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar în plic format
A4 pe care se va menționa: PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIA PRIVIND
CONCESIUNEA lotului nr……de PAJIȘTE .Această mențiune se va scrie pe plic în mod lizibil, cu
litere de tipar fără greșeli de ortografie sau corecturi(considerate semne de identificare).
12. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28/03/2018, ora 15.00 la
Primăria Comunei Pîngărați, Sat Pîngărăcior, jud. Neamț.
13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamț, Secția a II-a
civilă, contencios administrativ și fiscal. B-dul. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, Cod poştal 610005
adresa e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro Telefon : 0233235655
14. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02/03/2018

Loturile de exploatare pe trupuri :

Lot
exploatare

L1

Suprafata Loturi
pentru
concesiune (Ha)

Trup pasune

Jgheabul lui
Bobric

64,54

% Brusturis
L2

% Brusturis

64,54

L3

Glodu Oantu

41,11

L4

%Botosanu

67,24

L5

Siliste

3,23

L6

Muncelu

63,12

L7

Ciumaria

16,74

L8

% Paru

60,83

L9

% Paru

95,27

Plotunul de jos
L10

33,04
Plotunul de sus

L11

Paladia

27,23

Calugarita
Arinii Neamtului
L12

28,38
Scaricica 1
Scaricica 2

L13

Malaiste

37,45

Total

602,72

Primar
Petru LUNGU-BORDEA

