
A N U N Ţ  

ORGANIZARE LICITAŢIE PUBLICA PENTRU ÎNCHIRIERE PĂŞUNI 

PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV, Judeţul Constanţa, cu sediul în strada 1 Mai nr. 
19, anunţă intenţia de închiriere a păşunilor din domeniul privat al comunei Ostrov. 

Informaţii generale privind obiectul închirierii - închirierea pajiştilor proprietate 
privată a comunei Ostrov. 

Procedura aplicată: LICITAŢIE PUBLICA DESCHISĂ. 

Data si locul de desfăşurare a licitaţiei: 25.03.2016, la sediul Primăriei Ostrov. 

Informaţii privind documentaţia de atribuire: SE POATE PROCURA CONTRA COST DE 
LA SEDIUL PRIMRIEI OSTROV, COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL. 

Pot participa la licitaţie : 

1. crescătorii de animale, persoane fizice, membri ai colectivităţii locale, care la data 
desfăşurării licitaţiei au înscrise animalele din proprietatea lor în registrul agricol de 
la Primăria Ostrov şi R.N.E. şi au exploataţia agricolă pe raza localităţii unde este 
situată păşunea care face obiectul licitaţiei; 

2. persoane juridice, care au ca obiect de activitate “creşterea animalelor” sau 
“activitate in ferme mixte” care la data desfăşurării licitaţiei au înscrise animalele 
din proprietatea lor in registrul agricol de la Primăria Ostrov si R.N.E. si au 
exploataţia agricolă pe raza localităţii unde este situată păşunea care face obiectul 
licitaţiei. 

Persoanele eligibile care se înscriu la licitaţie au obligaţia de a achiziţiona si achita: 

– Caietul de sarcini (preţul Documentaţiei de atribuire este de 10 lei). 

– Taxa de participare la licitaţie 20 lei. 

– Garanţia de participare de 1% din valoarea minima a chiriei pentru perioada pentru 
care se solicita încheierea contractului. 

Persoanele interesate trebuie sa depună la registratura primăriei Ostrov un dosar care sa 
cuprindă: 

– Cerere pentru înscrierea la licitaţie. 

– Copie a BI/CI pentru persoane fizice, dovada sediului pentru persoane juridice. 

– Copie act constitutiv, pentru persoane juridice/forme asociative. 

– Copie a chitanţei care atestă plata caietului de sarcini, taxei de participare şi 
garanţiei de participare. 

– Certificat fiscal din care să rezulte că şi-au achitat taxele şi impozitele la bugetul 
local. 

– Dovada înscrierii animalelor in R.N.E. 

– Adeverinţa Primăriei privind înscrierea animalelor în Registrul agricol. 
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