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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel.:(+40)0233/251001, Fax:(+40)0233/251307
E-mail: primariavinatorineamț@yahoo.com ▪
Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul
Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț anunță
închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 152,2665 hectare pășuni
(repartizate în 3 loturi) în ședință publică prin atribuire directă și/sau, după caz
prin licitație publică cu ofertă în plic.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de
14.06.2019 și 18.06.2019, la sediul Primăriei comunei Vânători-Neamț,
localitatea Vînători-Neamț în strada Ștefan cel Mare 174, ora 11.00.
Înscrierile pentru atribuirea directă se fac la sediul Primăriei comunei
Vânători-Neamț din data de 06.06.2019 până în data de 13.06.2019, ora 16.00.
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă
crescătorii de animale persoane fizice ori juridice cu sediul social ori domiciliul
pe raza U.A.T. Vânători-Neamț și cu animalele înscrise în RNE și RA al U.A.T.
Vânători-Neamț.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în Caietul de
sarcini și anexele la HCL nr.36 din 30.05.2019. Documentele se vor achiziționa
la prețul de 150 lei.
Pentru suprafețele rămase neînchiriate prin atribuire directă se va organiza
licitație publică care va avea loc în data de 25.06.2019 și 27.06.2019 la sediul
Primăriei comunei Vânători-Neamț, localitatea Vânători-Neamț, str. Ștefan cel
Mare 174, ora 11.00.
Înscrierile pentru licitație se fac la sediul Primăriei comunei VânătoriNeamț, localitatea Vânători-Neamț în strada Ștefan cel Mare 174. din data de
18.06.2019 pînă în data 24.06.2019 ora 16.00. Se pot înscrie în vederea
închirierii prin licitație publică crescătorii de animale persoane fizice ori juridice
cu sediul social ori domiciliul pe raza U.A.T. Vânători-Neamț și cu animalele
înscrise în RNE și RA al U.A.T Vânători-Neamț.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în Caietul de
sarcini și anexele la HCL nr.36 din 30.06.2019. Documentele se vor achiziționa
la prețul de 150 lei.
Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de închiriere și informațiile
suplimentare: Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat, str.
Stefan cel Mare 174, sat. Vânători-Neamț jud. Neamț, tel. 0233/251001, cam. 5.
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