ANUNT
Comuna Ciclova Română, cu sediul în comuna Ciclova Română, judeţul
Caraș Severin, cod 327075, telefon 0255/575305, fax 0255/575305, cod de
înregistrare fiscală 3227688 organizează în data de 18.04.2018 ora 10.00
licitaţie publică deschisă, având ca obiect „Inchirierea prin licitatie publica, pe
o perioada de 7(sapte) ani cu posibilitatea de prelungire la inca 3 ani, a
pasunii proprietate privata/publică a Comunei Ciclova Română, aflata in
administrarea Consiliului Local al Comunei Ciclova Română, in vederea
pasunarii animalelor membrilor colectivitatii locale inregistrate in Registrul
National al Exploatatiilor”:
Loturile în suprafaţă de 1425 ha, identificate in UAT Ciclova Romana , avand
destinatia de ovine, caprine, bovine și cabaline.
Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
inchiriere poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei Ciclova Română, situat
in str. Principală, nr.203, Compartimentul Agricol.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 26.03.2018 –
04.04.2018, între orele 08:00-16.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei
și poate fi plătit în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din
cadrul Primăriei Ciclova Română.
Data limita pentru depunerea dosarelor este 04.04.2018, ora 12:00.
În data de 13.04.2018 se vor afișa dosarele eligibile participării la licitație.
Termenul de contestare este 24 de ore de la afișarea dosarelor eligibile.
Soluționarea contestațiilor se face în termen de 24 de ore de la data
înregistrării contestațiilor.
În data de 17.04.2018, ora 9.00 se vor afișa la sediul Primăriei Ciclova
Română dosarele eligibile cu participanții la licitația deschisă.
Preţul minim de incepere a licitaţiei este prezentat dataliat in documentaţia
de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de inchiriere.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Caraș
Severin – Secţia Contencios Administrativ.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării este 23.03.2018
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