
Comuna Telega scoate la licitaţie închirierea a 21,79 ha păşune din comuna             

                                                   Telega, sat Bustenari. 

                          Preţul de pornire propus este 50 lei/hectar/an 
Denumire: Comuna Telega  

Adresa : comuna Telega, nr. 1437, judeţul Prahova 

CUI : 2845834 

E-mail: primariatelega@yahoo.com 

Persoanã de contact: Padure Manuela– Achiziţii publice 

Tel/fax: 0244.368468 / 0244.368011  

O pãșune din satul Bustenari, cu o suprafaţă de 21,79 hectare va fi închiriatã pe o perioadă de 7 ani.  

Limita minimă a chiriei propuse de la care se va porni licitaţia publică deschisă cu plic închis, de la 

valoarea de 50 lei/ha/an. 

Cei interesaţi vor putea participa la licitaţie care se organizează cu preţul de pornire de 50 

lei/hectar/an. 

Conform art. 7 alin.3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajişt ilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, « utilizarea 

pajiştii comunale se face de către membrii colectivității locale, proprietari de animale înregistrate în 

RNE, care nu deţin pajişti sau nu au suficiente ». 

Documentatia poate fi procuratã de la sediul Primãriei Telega - biroul Registrul Agricol 

(Secretariat) sau Biroul Achiziţii Publice contra sumei de 30 lei. Documentaţia se obţine printr-o 

solicitare scrisã la care se atașeazã chitanţa pentru suma mai sus menţionatã. 

Data limitã pânã la care se poate procura documentaţia este de 12.03.2020. 

Solicitãrile de clarificãri se primesc pânã la data de 17.03.2020. 

Data limita de depunere a ofertelor : 24.03.2020/ ora : 15:00. 

Ofertele se redacteazã în limba românã. Ofertanţii transmit ofertele lor în douã plicuri sigilate, unul 

exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul de corespondenţă 

al locatorului precizându-se data și ora.  

Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va 

trebui să conţină:  

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 

îngroşări, ştersături sau modificări;  

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor locatorului din 

documentaţia de atribuire;  

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire;  

d) dovada platii garanţiei de participare  

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sãu/denumirea ofertantului, 

precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  

 Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  

Plicurile, închise şi sigilate se înregistrează la Registratura  Primăriei, care se predau comisiei de 

evaluare la data fixată pentru deschiderea lor (24.03.2020).  

Licitaţia va avea loc la sediul Primãriei Telega, Sala de Consiliu, în data de 25.03.2020 începând cu 

ora 10:00;Termen de contestaţie : 5 zile. 
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