
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  AGAPIA

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
privind inchirierea pajistilor  disponibile,

 aflate in proprietatea privatã a comunei AGAPIA 

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND LOCATORUL
Locator: U.A.T. COMUNA  AGAPIA 
CIF:  2614112
Adresa postala: Localitatea:AGAPIA , judetul NEAMT,
Email: primariaagapia  @yahoo.com ,  tel./fax: 0233 - 244607;
                                                                tel./fax. 0233 - 244611

II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA 
PROCEDURII DE INCHIRIERE;

Procedura  selectată  este  licitaţia  publicã  cu  strigare,  conform
Regulamentului procedurii de licitatie.

Anuntul licitatiei va fi publicat astfel:
- La sediul Primariei comunei Agapia
- Pe site-ul www.agapia.ro
- Anunt in ziar judetean(Monitorul de Neamt)
Termen: cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de organizarea licitatiei:
Orice  persoană  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  si  de  a  obţine

documentaţia de atribuire.
Costul documentatiei : 50 lei.
Orice  persoană  interesată  are  dreptul  de  a  solicita  clarificări  privind

documentaţia de atribuire.
Data  limită de  primire  a  solicitărilor  de  clarificări  este  precizata  in

Calendarul procedurii, solicitarile de clarificari se fac in scris si se depun la sediul
locatorului, la adresa:

Primăria comunei Agapia ,  localitatea Agapia, jud.Neamt, compartiment
registratura;

Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări este
precizata in Calendarul procedurii.

Data  limită  de  depunere a  cererilor   este  precizata  in  Calendarul
procedurii.

Selectia cererilor depuse se va face in data stabilita in anuntul publicitar si
mentionat  in  Calendarul  procedurii,  la  sediul  locatorului  din  Agapia,  judetul
Neamt, in prezenţa  membrilor comisiei de licitatie.

http://www.agapia.ro/


lll. CAIETUL DE SARCINI  - prevazut in Anexa .

IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI 
PREZENTARE A CERERILOR.

Cererea se redactează in limba romană si  se depune la sediul locatorului,
compartiment registratura impreuna cu toate documentele precizate in caietul de
sarcini.

 
V. PRETUL MINIM AL CHIRIEI /HA/AN :   150 lei/ha/an 
     CRITERIUL DE ATRIBUIRE: ,,CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI’’
     PASUL DE LICITATIE : 15 LEI 
VI. CONTESTATII
      Conform Cap.SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR din  Regulamentul
procedurii  de licitatie,  soluţionarea  litigiilor  apărute  in  legătură cu  desfasurarea
procedurii de licitatie se realizează de catre Comisia de solutionare a contestatiilor
desemnata prin Dispozitie a primarului comunei Agapia. 
       Participantii la licitatie, nemultumiti de modul de desfasurare a acesteia pot
depune contestatie, in termen de 24 de ore de la  incheierea desfasurarii licitatiei.
       Comisia de solutionare a contestatiilor , numita prin dispozitie a primarului, va
analiza contestatia  in  termen de 24 ore de la depunerea acesteia  si  va emite  o
decizie care se va comunica de indata contestatarului, cu confirmare de primire sau
semnatura de luare la cunostinta.       
        Contestatarul nemultumit de decizia comisiei de contestatie se poate adresa
instanței  de  contencios  administrativ  competente,  solicitand  anularea  actului,
obligarea autorității contractante de a emite un act, recunoașterea dreptului pretins
sau  a  interesului  legitim,  în  condițiile  prevăzute  de  Legea  554/2004  a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 


