ROMÂNIA
UNITATEA ADM INISTRATIV TERITORIALĂ PERISORU
JU D EŢU L CĂ LĂ RA ŞI
Comuna Perisoru Judeţul Călăraşi; cod fiscal: 3796888; str. Parcului; nr. 4; cod poştal: 917195; Tel/ Fax: 0242/346010,
www.comunaiierisoru.ro. e-mail: comuna.perisoru@yahoo.com
Nr. 1906/04.03.2019

In conformitate cu prevederile legale,
PR IM A R IA CO M U N EI P E R ISO R U cu sediul in comuna Perisoru, strada Parcului, nr. 4,
Judeţul Calarasi, tel./ fax: 0242346010 ;

A N U N Ţ A

Organizarea licitatiei publice cu strigare pentru închirierea terenului arabil in suprafaţa de
356,0049 ha, proprietate privata a comunei Perisoru, in conformitate cu prevederile Codului de
procedura civila si ale L egii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala cu m odificările si
completările ulterioare.
Documentele licitatiei se vor pune la dispoziţie incepand cu data de 05.03.2019 la sediul
Primăriei comunei Perioru, strada Parcului, nr. 4.
Preţul de pornire al licitatiei este de 648 lei/ha/an;
Ofertanţii pot depune documentele de calificare pana la data de 20.03.2019 ora 1400 la sediul
Primăriei comunei Perisoru.
Data, ora si locul de tinere a licitatiei: 21.03.2019 ora 09 00, la sediul Primăriei comunei
Perisoru.
T axa de participare la licitatie va fi de 10 lei iar contravaloarea documentaţiei este de 50
lei.
Preţul minim de începere a licitatiei de la 648 lei/ha/an, iar garanţia de participare la licitatie
este de 10 %.
Sum ele prevăzute
m ai sus poate fx achitat prin ordin de plată în contul
proprietarului: C O M U N A P E R ISO R U - deschis la Trezoreria C alarasi, jud. C ălăraşi sau în numerar la
casieria Serviciului T axe şi Impozite L ocale din cadrul Primăriei Perisoru, jud. Călăraşi.
Durata in care ofertanţii raman angajaţi prin termenii ofertelor lor : 90 zile.
Solicitări de clarificari cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei
comunei Perisoru, B irou Registratura, strada Parcului, nr. 4, sau pot fi transm ise prin fax la nr.
0242/346010, e-mail com una.perisoru@ vahoo.com cu cel puţin 4 zile lucratoare înainte de data limita
pentru depunerea ofertelor.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui
jurisdicţie se afla sediul autoritatii.
îm potriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a
curţii de apel, conform prevederilor legale.
Cu consideraţie !

PRIMARUL COMUNEI PERISORU
Ionel Cătălin BUCUR

Activitatea

Data/
Perioada

Transmiterea spre publicare a anunţului

Anunţul de licitatie se trimite spre publicare cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data limită centru depunerea ofertelor. - 04.03.2019

Apariţia anunţului publicitar

Data apariţiei in ziar - 05.03.2019
Punerea la dispoziţia persoanelor
interesate a documentaţiei de participare 15 zile de la apariţia anunţului in ziar - 20.03.2019
la licitatie
Solicitarea de clarificari privind
Cu cel puţin 3 zile calendaristice inainte de data expirării termenului de depunere
documentaţia de participare la licitatie
a ofertelor - 15.03.2019
Transmitere răspuns la solicitarea de
clarificari
Depunerea otertelor

In maxim o zi lucratoare de la primirea adresei de solicitare de clarificari
15 zile calendaristice de la apariţia anunţului in ziar pana la ora 14:00 a ultimei
z ile -20.03.2019

Deschiderea ofertelor
1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor - 21.03.2019
ora 09.00
Solicitarea de clarificari privind oferta
(daca este cazul)
Primirea de răspuns la clarificari ( daca
este cazul)
întocmirea raportului procedurii de
adjudecare
Comunicarea rezultatului procedurii de
adjudecare - afişare la avizierul primăriei
Depunerea contestatiilor
Soluţionarea contestatiilor

O zi lucratoare de la deschiderea ofertelor - 22.03.2019
O zi lucratoare de la transmiterea solicitării de către o fe rta n t-25.03.2019
O zi lucratoare - 26.03.2019
O zi lucratoare de la întocmirea raportului procedurii si afişarea rezultatului
procedurii de adjudecare - 27.03.2019
D oua zile. lucratoare de la afişarea rezultatului procedurii de adjudecare 28.03.2019

Trei zile lucratoare de la la inregistrarea contestatiei - 02.04.2019

A fişarea hotararii com isiei de soluţionare
O zi lucratoare de la soluţionarea contestatiilor - 03.04.2019
a contestatiilor
5 zile lucratoare de la afişarea rezultatului procedurii de adjudecare/ Comunicarea
încheierea contractului de inchiriere
hotararii comisiei de soluţionare a contestatiilor ( daca este cazul)

