Anunt de licitatie:
“1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DOICEŞTI in numele COMUNEI DOICEŞTI,str.Coloniei, nr. 62, judeţul
Dâmboviţa, telefon 0245227023, fax 0245227506, e-mail doicesti@cjd.ro
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Păşune in suprafaţă de 15,0178 ha, din care: 6,9261 ha păşune si
8,0917 ha păşune (cu tufăriş), situată în extravilanul localităţii, pct. Văleni, ce aparţine
domeniului public al comunei Doiceşti
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Se înaintează concedentului în scris o solicitare de obţinere a
documentaţiei de atribuire. În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării se pune la
dispoziţie un exemplar pe suport hârtie
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Registru agricol din cadrul
Primăriei comunei Doiceşti
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 100 lei, se achită în numerar la
casieria primăriei, sau prin ordin de plată in contul RO04TREZ2715006XXX000256 la
Trezoreria Târgovişte
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/04/2018, ora 14.00
4.Informaţii privind ofertele: Se regăsesc în documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24/04/2018, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: adresa concedentului,camera 15
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24/04/2018, ora 12.00,
la adresa concedentului, sala de sedinţe a consiliului local
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa,
municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245612344,
fax 0245612622,e-mail tr-dambovita-arh@just.ro
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02/04/2018.”

