ROMÂNIA-JUDETUL CALARASI
U.A.T.-COMUNA VILCELELE;C.U.I. 3796837
Strada.Florenta Albu ,nr.691 ,sat Vilcelele ,comuna Vilcelele

TEL:.0242-346603,0242-346605, FAX:0242-346606;
http:/www.primariavilcelele.ro;
e-mail:primaria_vilcelele@yahoo.com

Nr .1274/11.04.2016
U.A.T. – COMUNA VILCELELE
cu sediul Strada.Florenta Albu ,nr.691 ,sat Vilcelele ,comuna Vilcelele , judetul Călăraşi
TEL/FAX 0242/346605,0242/346606 , e-mail:primaria_vilcelele@yahoo.com
Organizeaza licitatie publica cu strigare pentru închirierea , suprafeţei de 36,5668 ha teren arabil din
izlazul comunal , aflat in proprietatea privata a comunei Vilcelele , judeţul Calarasi
Terenul arabil extravilan in suprafata totala de 36,5668 ha (teren arabil-5,1668 ha –T88/1/1
lot 1 , teren arabil-5,00 ha –T88/1/1 lot 2, teren arabil-2,50 ha –T88/1/1 lot 3, teren arabil - 1,50 ha
–T88/1/1 lot 4, teren arabil-2,50 ha –T88/1/1 lot 5 , teren arabil-4,00 ha –T88/1/1 lot 6 ,teren arabil
cu lucerna -1,30 ha -T82/1/1 lot2 , teren arabil cu lucerna -1,80 ha -T82/1/1 lot3, teren arabil cu
lucerna -1,10 ha -T82/1/1 lot4, teren arabil cu lucerna -1,70 ha -T82/1/1 lot5, teren arabil -2,50 ha T82/1/1 lot 6, teren arabil -2,50 ha -T82/1/1 lot 7, teren arabil -2,50 ha -T82/1/1 lot 8 , teren arabil 2,50 ha -T82/1/1 lot 9) va fi închiriat în condiţiile legii crescatorilor de animele , persoane fizice ,
juridice si asociatiilor crescatorilor de animale -din comuna Vilcelele. Preţul de pornire al licitaţiei
este de 342 lei/ha/an pentru terenul arabil nearat si de 512 lei/ha/an pentru terenul arabil cu
lucerna . Terenul închiriat se foloseşte pentru producerea de furaje prin însămânţarea cu seminţe
de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale
acestora sau alte plante/cereale destinate producerii de furaje necesare pentru hrana animalelor.
Licitaţia se va desfăşura în data de 06.05.2016 orele 11.00 la sediul Primăriei comunei Vilcelele.
Documentatia de participare la licitatie se va achizitiona în perioada 14.04-29.04.2016 , de luni pana
joi ,între orele 8,00 şi 16,00,vineri între orele 8,00 şi 14,00 la sediul Primăriei Vilcelele la pretul de
50 lei . Taxa de participare la licitatie este de 10 lei.
Costul caietului de sarcini si taxa de participare la licitatie se pot achita in contul autoritatii
contractante (Comuna Vilcelele , CUI 3796837) deschis la Trezoreria municipiului Calarasi
RO09TREZ20121180250XXXXX, sau cu numerar direct la caseria institutiei incepand cu data de
14.04.2016 .Garantia de participare la licitatie , (5 % din preţul de pornire al licitaţiei ) se poate
achita in contul autoritatii contractante (Comuna Vilcelele , CUI 3796837) deschis la Trezoreria
municipiului Calarasi RO71TREZ2015006XXX000189, sau cu numerar direct la caseria institutiei
incepand cu data de 14.04.2016.
Ofertanţii interesaţi vor depune la sediul Primăriei Comunei Vilcelele , documentele necesare
participării la licitaţie , pana la data de 06.05.2013 ora 10.00.
Alte informatii se pot solicita la sediul Primariei Vilcelele sau la telefon 0242/346605, persoana de
contact, Constantin George Catalin, Consilier superior, tel 0725520196.
PRIMAR

