
 ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ DE ÎNCHIRIERE TRUPURI DE PĂȘUNE 

ÎN SUPRAFAȚA DE 60 DE HECTARE, 

DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de 

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 

 

 

Primăria Comunei Tarcău, strada Principală, Tarcău, judeţul Neamț, telefon 0233240066, fax 

0233206253, email primaria@tarcau.ro. 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat 

Comuna Tarcău închiriază trupuri de pășune, prevăzue în Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Comunei Tarcău nr. 36 din 9 aprilie 2021, aflate în domeniul public al comunei Tarcău, 

județul Neamț  in suprafata de 60 ha.Terenurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor 

fi folosite exclusiv pentru pășunatul animalelor, respectandu-se Regulamentul de pǎşunat. 

Locatarul trebuie să aibă domiciliul sau sediul social în comuna Tarcău, judeţul Neamţ. 

Locatarul se obliga sa asigure, cu animalele proprii, încărcătura de animale deţinute în 

exploataţie de minim 0,3 UVM/ha şi de maxim 0,9 UVM/ha. Diferența până la 1 UVM/ha  este 

obligatoriu a se completa cu animalele cetățenilor din comuna Tarcău, care fac solicitare în acest 

sens. 

3. Informații privind documentația de atribuire 

Ofertanții interesați în a participa la licitația publică pentru închirierea pe o perioadă de 7 ani cu 

posibilitatea prelungirii a unor trupuri  de păşune aflate în domeniul public al comunei Tarcău, 

județul Neamț  în suprafata totala de 60 ha. Crescătorii de animale, vor depune la sediul  

Primariei Tarcău, pană la data de 11.05.2021, ora 12,00, documentele  reprezentând opțiunea 

pentru trupurile de păşune (unul sau mai multe) disponibile  în vederea închirierii.  Organizatorul 

licitației are dreptul să respingă documentele care nu respectă prevederile caietului de sarcini, în 

urma prodedurii de preselecție a ofertanților.Ofertanții interesați în a participa la licitația publică 

pentru închirierea pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea prelungirii a unor trupuri  de păşune 

aflate în domeniul public al comunei Tarcău, județul Neamț  în suprafata totala de 60 ha, vor 

depune la sediul  Primariei Tarcău, pană la data de 11.05.2021, ora 12,00, documentele 

reprezentând opțiunea pentru trupurile de păşune (unul sau mai multe) disponibile  în vederea 

închirierii. 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire 

mailto:primaria@tarcau.ro


Persoanele interesate pot intra in posesia documentatiei de atribuire și a  caietului de sarcini dupa 

achitarea taxei de 50 de lei la casieria Comunei Tarcău sau in contul de trezorerie indicat. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire 

 

 

Documentatia de atribuire se poate obține de la Compartimentul Registratură, în baza dovezii 

plății contravalorii documentatiei de atribuire. 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Costul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) este in valoare de 50 lei. Plata se 

poate face direct la casieria Primariei Comunei Tarcău sau prin virament în contul de trezorerie 

indicat la cerere de catre Locatar. 

 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor 

27.04.2021- sprijin suport Compartiment Registrul Agricol. 

4. Informații privind ofertele 

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in 

anuntul de inchiriere. Indiferent de modalitatea de depunere a ofertei, ofertantul isi isi asuma 

toate riscurile transmiterii ofertei, inclusiv situatia de forta majora.Ofertantul trebuie sa prezinte 

un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original. In cazul in care, din motive 

obiective justificate, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente 

emise de institutii/organisme oficiale, Comisia de Evaluare va solicita ofertantului sa 

demonstreze validitatea copiilor prezentate. 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor 

12.05/2021
 

Ora 12.00 

 

Originalul si copia conform cu originalul trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila 

si vor fi semnate pe fiecare pagina de ofertant. 

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele 

Primaria Comunei Tarcau, strada Principală, sat Tarcău, cod postal 615417. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă 

un original si o copie conform cu originalul. 



5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor 

12/05/2021
ora 14.00 

 

Doar ofertele calificate vor fi evaluate de catre Comisia de evaluare a ofertelor.  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței 

Tribunalul Neamț, sectia a II a  Civilă de contencios administrativ si fiscal, bulevardul 

Republicii, Piatra- Neamt. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării 

15/04/2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


