
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI  BĂLŢĂTEŞTI
Tel. 0233 244 006  Fax 0233 244 025

E – mail: primariabaltatesti@yahoo.ro

      Nr.788 din 16.02.2022
ANUNŢ DE LICITAŢIE    

1. Informaţii  generale  privind  autoritatea  contractantă:  UAT  Comuna  Bălţăteşti,  str.
Florilor, nr. 61, Comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ cod fiscal 2614120, tel. 0233244006,fax
0233244025, e-mail:primariabaltatesti@yahoo.ro, persoana de contact Verşanu Diana;

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: scoaterea la licitaţie
publică  în  vederea  închirierii  unui  teren   –categoria  de  folosinţă  –  păşune,  în  suprafaţă  de
9.5996 ha , punctul Zâmbreşti lot 1 NC 50340 , situat în  extravilanul comunei Bălţăteşţi , ce
face  parte  din  domeniul  privat  al  Comunei  Băltăteşti,  conform HCL nr.  6  din  10.02.2022,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1.  Modalitatea  sau  modalităţile  prin  care  persoanele  interesate  pot  intra  în  posesia  unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere la sediul instituţiei
 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Comuna Bălţăteşti,  Serviciul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, str. Florilor, nr. 61, Comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, se regăsesc în caietul de
sarcini,  potrivit  prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul
administrativ : documentaţia de atribuire costă 50 de lei şi se achită la casieria unităţii sau prin
ordin de plată în contul RO97TREZ49321390207XXXXX 
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 03.03.2022, ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.03.2022, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT Comuna Bălţăteşti, str. Florilor, nr. 61, 
Comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

5.  Data  şi  locul  la  care  se  va  desfăşura  sedinţa  publică  de  deschidere  a  ofertelor:  
10.03.2022  ora  12:00 la  sediul  Primăriei  Comunei  Bălţăteşti,  str.  Florilor,  nr.  61,  comuna
Bălţăteşti, judeţul Neamţ.

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Neamţ, bd. Decebal, nr.5, Municipiul Piatra Neamţ, cod poştal 610012, 
adresă e-mail: tr-neamt@just.ro, telefon 0233/212717, fax 0233232363

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
16.02.2022

mailto:tr-neamt@just.ro

