
ROMÂNIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
RACOVA 

COMUNA RACOVAJUDEŢUL BACĂU 

CUl:4455226, Adresa: Str. Principală, tel. /fax.: 0234. 269501, e-mail: primaria comunei racova@yahoo.com 

Nr. înreg. 2049/15.03.2018 

ANUNT . 
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE DIRECTĂ SAU LICITAŢIE 

PUBLICĂ CU STRIGARE A PĂŞUNILOR AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL 

COMUNEI RACOVA, JUDEŢUL BACĂU 

în conformitate cu H.C.L. nr 26/09.03.2018, autoritatea contractanta - Primaria 

Comunei Racova, judetul Bacau , organizeaza pentru data de 30.03.2018, ora 10.00, licitatie 

publica deschisa cu strigare, in vederea închirierii pasunilor comunale aflate in domeniul privat 

al Comunei Racova, dupa cum urmeaza: 

1. lnformatii generale privind proprietarul: 

a) Denumire proprietar: U.A.T. Racova 

b) Adresa: Str. Principala, Comuna Racova, jud. Bacău, cod 607475 

c) Cod fiscal: 4455226, Trezoreria Buhuşi 

d) Număr telefon/fax: 0234 - 269 501 

e) Adresa de e-mail: E-mail: primaria comunei racova@yahoo.com 

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 

Pasunile situate in intravilanul si/sau extravilanul localităţilor Racova, Gura Văii , aparţinând 

domeniului privat al Comunei Racova. 

2.1. Spatiu - Amplasament 

Amplasarea parcelelor este conform Anexei nr. 1, parte integrantă a Caietului de sarcini. 

Destinaţie - Parcelele se închiriază în vederea întreţinerii, amenajării, îmbunătăţirii calităţii şi 

folosirii acestora pentru păşunat. 

Durata închirierii - 7 ani, egală cu valabilitatea amenajamentelor pastorale, cu posibilitatea 

de prelungire anuală prin H.C.L. 
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3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

3.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a Comunei Racova pune 

documentaţiile de atribuire la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice interesate, care au 

domiciliul/ sediul pe raza comunei, de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport 

hârtie, contracost, până la data de 29.03.2018, ora 11 .00. 

3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 8:00 - 16:00, la sediul 

autorităţii executive a Comunei Racova, telefon: 0234/ 269.501 . 

3.3. Pentru obţinerea unui exemplar - ,,Documentaţie de atribuire" este necesară achitarea unei 

sume în valoare de 20.00 lei/exemplar, în numerar, la casieria unităţii sau prin virament în 

contul RO20TREZ06621A300530XXXX deschis la Trezoreria Buhuşi. 

3.4. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 

atribuire. 

În această situaţie, autoritatea executivă a Comunei Racova, transmite răspunsul la orice 

clarificare, până la data de 29.03.2018. 

4. Informaţi i privind ofertele: 

4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor este: 29.03.2018, ora 11 .00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul din cadrul Primariei Comunei Racova, 

jud. Bacău, cod 607475. 

4.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a Comunei Racova, într-un singur plic închis 

şi sigilat, ofertele lor, care vor conţine documentele prevăzute în „Documentatia de atribuire". 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

Licitaţia publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii pasunilor comunale aflate in 

domeniul privat al Comunei Racova, prezentata la pct.2, se va desfăşura pe data de 

30.03.2018, ora 10:00, la sediul autorităţii executive a Primariei Comunei Racova, judetul 

Bacau. 

lntoc it, 
Rotaru 1haela V. 
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