JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DARMANESTI
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Nr.3037 din 17.06.2020
ANUNT
privind închirierea pășunii comunei Darmanesti prin procedura publică de atribuire
directă sau dupa caz licitație publică cu strigare

Primaria comunei Darmanesti, cu sediul in localitatea Maritei, str. Principala, nr.
575, comuna Darmanesti, judetul Suceava, tel./fax. 0230 551532 , cod fiscal 4244300 ,
organizeaza in data de 09.07.2020 , ora 12,00 licitatie publica de atribuire directa sau dupa
caz licitatie publica cu strigare , avand ca obiect Inchirerea prin licitatie publica pe o perioada
de 7 (sapte) ani un trup de pasune proprietate privata a comunei Darmanesti, aflata in
administrarea Consiliului local Darmanesti .
Nr.
crt.
1

Sat

Calinesti-Enache

Nr.Tarla

Suprafata
(ha)

Suprafata atribuita pe specii de animale
(ha)

12,67

12,67 ha pentru ovine

Total 12,67 ha

Documentatia de atribuire privind organizarea si desfasurarea procedurilor de inchiriere
poate fi achizitionata contra cost de la sediul primariei comunei Darmanesti, str. Principala,
nr.575, comuna Darmanesti, judetul Suceava , serviciul achizitii publice.
Ședința publică pentru atribuirea directă sau dupa caz licitatie cu strigare va avea loc în
data de 09.07.2020 ora 10,00 la sediul Primăriei Darmanesti , localitatea Maritei,
judetul,Suceava.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Darmanesti în perioada : 18.06.202008.07.2020,ora:14,00.
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii
de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivității
locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Darmanesti.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Darmanesti în perioada 18.06.202008.07.2020,ora 14,00.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de
atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la Serviciul Achizitii publice din
cadrul Primariei
comunei Darmanesti,comuna Darmanesti,județul Suceava , telefon
0230/551532 – cost 10 lei – începând cu data de 18.06.2020 .
Sef serviciu
VORONIUC GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COM. DARMANESTI
Nr.3037 din 17.06.2020

PROCES-VERBAL
DE AFIŞARE
Subsemnatul Voroniuc Gheorghe, Sef serviciu la Serviciul
Achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Darmanesti, județul Suceava,
am intocmit prezentul
proces-verbal de afișaj incheiat astazi 17.06.2020 cu urmatorul
anunt:

Primaria com. Darmanesti organizează in data de 09.07.2020 , ora 12,00 licitatie publica
de atribuire directa , avand ca obiect Inchirerea prin licitatie publica pe o perioada de 7 (sapte)
ani un trup de pasune in suprafata de 12,67 ha proprietate privata a comunei Darmanesti,
aflata in administrarea Consiliului locla Darmanesti .
Licitatia va avea loc în data de 09.07.2020 ora 12,00 la sediul primariei comunei Dărmăneşti,
judeţul Suceava .
În caz de neadjudecare licitatia se va repeta in fiecare zi de vineri din saptamană la aceeaşi oră .
Relatii suplimentare se pot obține la sediul primăriei comunei Darmănești, județul Suceava
tel./fax 0230 551 532 sau mobil 0755157515.
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