
1. Informatii generale privind autoritatea contractantă 

PRIMARIA  COMUNEI CIORASTI, cu sediul in com Ciorasti, judetul 

Vrancea, cod fiscal nr. 4350432,tel/fax. 0237258001, IBAN 

RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Focsani, 

email:primariaciorasti@yahoo.com, organizeaza, in data de 20 mai 2020, ora 

12:00,  licitatie publica deschisă pentru închirierea unor suprafeţe de păşune din 

domeniul public. 

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în 

special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

a) păşune în suprafaţă de 10,00 ha situată în T1 P 3; 

b) păşune în suprafaţă de 2,86 ha situată în T 19 P 248; 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire 

3.1 Modalitatea şi modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire. 

Persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire prin 

formularea unei cereri transmisă pe adresa de email: 

primariaciorasti@yahoo.com. 

3.2 Denumirea şi datele de contact ale compartimentului  din cadrul autorităţii 

contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 

atribuire. 

Un exemplar al documentaţiei de atribuire se poate obţine  în format electronic 

de la secretarul comisiei de licitaţie  in perioada  23 aprilie - 11 mai 2020.  

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei , dacă este cazul 

Pretul caietului de sarcini si taxa de participare sunt de 100 lei fiecare. Garantia 

de participare la licitatie este nivelul contravalorii a două chirii. Plata se face la 

casieria primăriei/virament. 

3.4. Data limita pentru  solicitatea clarificărilor – 11 mai 2020, ora 13. 

4. Informaţii privind ofertele  

4.1 Data limită de depunere a ofertelor -  19 mai  2020, ora 15. 

mailto:primariaciorasti@yahoo.com


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele – sediul Primăriei comunei Ciorăşti. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – două 

exemplare. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de dechidere a 

ofertelor – 20 mai 2020, ora 12. 

6. Denumirea , adresa, numărul de telefon si/sau adresa de email a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei – Tribunalul Judeţean Vrancea - Secţia a II – a civilă de contencios 

administrativ şi fiscal, bld. Independenţei nr. 21, loc. Focşani, judeţul Vrancea, 

tel: 0237232092.  

7. Data transmiterii anunţului  de licitaţie către instituţiile abilitate, în 

vederea publicării – 21 aprilie 2020. 

 

Primar, 

Brăicău Nicolae Gabriel 

 


