ANUNT
privind inchirierea prin atribuire directa a pajistilor permanente(islaz)
proprietatea privata a comunei Valea Doftanei
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e‐mail ale persoanei de contact:
Comuna Valea Doftanei cu sediul în str.Calea Doftanei, nr. 156, sat Tesila, Judet Prahova,
cod postal 107640, cod fiscal 2843116, telefon 0244/365 367 fax: 0244 365 202, e‐mail:
registratura@primariavaleadoftanei.ro
2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii prin atribuire directa în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie inchiriat
Licitație publică pentru inchirierea prin atribuire directa a pajistei permanente(islaz),
proprietatea privata a comunei Valea Doftanei, in suprafata de:
‐25,18 ha – Cioparceni;
‐13 ha – Rusu cu Lacuri;
‐20 ha ‐ Rusu cu Lacuri;
‐7 ha ‐ Funduri
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în documentatia de atribuire
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la registratura primariei Valea Doftanei din str. Calea Doftanei, nr. 156, sat
Tesila, jud. Prahova
3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentatie si pentru
participarea la procedura:
‐50 lei / exemplar, taxa ce se va achita la casieria primariei Valea Doftanei;
‐Taxa de participare este de 300 de lei, iar informatii privind documentatia de atribuire pot fi
obtinute zilnic de la Registratura Primariei Valea Doftanei.
3.3. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:15.07.2022
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:19.07.2022, ora 14:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Valea Doftanei ‐ Registratura primariei Valea Doftanei
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într‐un singur exemplar, într‐un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
20.07.2022, orele:09:00; 11:00; 13:00; 15:00, Primăria comunei Valea Doftanei, Sala de
Consiliu.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44,
telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e‐mail: tr‐ph‐contencios@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
24.06.2022
p Secretar Generalal U.A.T. Valea Doftanei
Drăcea Carmen

