ANUNT LICITATIE PUBLICA

In baza Hotararii Consiliului Local al comunei Stanesti nr. 49/28.10.2014, Comuna
Stanesti, organizeaza la sediul din strada Primariei nr. 5, sala de sedinta, licitatie publica cu
strigare pentru inchirierea unui teren arabil in suprafata de 78,74 ha, aflat in domeniul privat al
comunei Stanesti. Pretul de pornire al licitatiei este de 180 lei/ha/an.
Garantia de participare este la licitatie este de 18 lei si reprezinta 10% din taxa de
închiriere pentru un an calculata la pretul de pornire al licitatiei care va fi achitata la casieria
Primariei sau cu ordin de plata in contul comunei Stanesti, cod fiscal 5123772,
RO59TREZ3215006XXX000143, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu. Garantia va fi
restituita celor care nu au castigat licitatia.
Licitatia va avea loc in ziua de 27 noiembrie 2014 , ora 12:00 la sediul Primariei din
comuna Stanesti, satul Stanesti, judetul Giurgiu . Data si ora limita de primire a documentelor
obligatorii pentru participarea la licitatie este 27 noiembrie 2014, ora 10:00. Ofertele care au
fost depuse dupa data si ora-limita de depunere vor fi respinse. De asemenea nu vor fi acceptati
sa participe la sedinta de licitatie, participantii care nu au achitat garantia de participarte la
licitatie sau figureaza cu debite neachitate catre bugetul local al comunei Stanesti, asa cum reies
din certificatul fiscal. Participantii la licitatie vor depune documentele in plic sigilat pe care se va
indica licitatia publica pentru care se va depune documentatia.
Plicul va cuprinde urmatoarele documente obligatorii:
a) actele de identitate ale persoanei fizice;
b) cerere
f) dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie;
g) dovada achitării tuturor taxelor şi impozitelor către bugetul local (certificat fiscal) .
Conditile de participare la licitatie, caietul de sarcini al licitatiei, regulamentul de
desfasurare al licitatiei precum si alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei
Stanesti, la numarul de telefon 0246235107 si de pe site-ul instituriei www.primaria-stanesti.ro.

