
ANUNȚ 
 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de 

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și sau adresa de e-mail, persoană 

de contact: Primăria Comunei Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Neamț, telefon 

0233295321, fax 0233295321, e-mail: office@primariamargineni.ro, cod fiscal 
2612928.  

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 

descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren extravilan – 
pășune Coastele Dosului, în suprafață de 20,00 ha, parcela P 651 - 10 ha și parcela      

P 644 – 10 ha, situat în extravilanul satului Hoisești, pe domeniul public al Comunei 
Mărgineni. 
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din  O.U.G. nr. 57 /2019 și conform 
H.C.L  nr. 9 din 28 februarie 2022. 

3.  Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1  Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Birou achiziții 

publice. 
3.2  Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul instituției de la care 

se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Birou achiziții 

publice din cadrul Primăriei Comunei Mărgineni, județul Neamț. 
3.3  Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: documentația de 

atribuire costă 10 lei și se ridică  de la sediul Primăriei Comunei Mărgineni. 
3.4 Data - limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.04.2022, ora 10,00. 
4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data - limită de depunere a ofertelor: 11.04.2022, ora 10,00 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Mărgineni, Județul Neamț. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  1 exemplar original 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 

11.04.2022, ora 11,00, Primăria Comunei Mărgineni, județul Neamț. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de email ale instanței competente 

în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul 

Neamț,  bulevardul Decebal nr. 5, Piatra Neamț, județul Neamț, telefon 0233219493, 

fax 0233210247, e-mail tribunalul – tr-neamt-scivil@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării – 

09.03.2022. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Created with
PDFBear.com

mailto:tr-neamt-scivil@just.ro

