CĂTRE
REDACŢIA ZIARULUI ,, TRIBUNA,,
Vă rugăm să publicaţi în ziarul dumneavoastră , în data de 3 aprilie 2018,
următorul anunţ publicitar la rubrica ,, Licitaţii ,, :
,, Comuna Orlat , cu sediul în Orlat , strada Avram Iancu , nr. 202 , cod postal
557170 , Judeţul Sibiu , CIF 4240952 , tel/fax : 0269 / 571104 , e-mail
primariaorlat@yahoo.com,
închiriază , pe o perioadă de 8 de ani , prin licitaţie publică , în vederea
desfăşurării activităţii de păşunat animale , 1 lot păşune în zona de munte pentru păşunatul
ovinelor .
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în
scopul exclusiv al desfăşurării activităţii de păşunat animale , conform documentaţiei de atribuire.
Documentaţia se pune la dispoziţia celor interesaţi în perioada 04.04.2018 –
11.04.2018 între orele 10:00 - 14:00 . Costul documentaţiei este de 200 lei şi se poate ridica de la
secretariatul Primăriei Comunei Orlat .
Se pot solicita clarificări în perioada 04.04.2018 – 11.04.2018 între orele 10:00 14:00.
Ofertele se depun în perioada 10.04.2018 – 12.04.2018 între orele 10:00 - 14:00.
la sediul Consiliului Local al Comunei Orlat , strada Avram Iancu , nr. 202 , Judetul Sibiu ,
într-un singur exemplar .
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 13.04.2018 , ora
10:00 , la sediul Consiliului Local al Comunei Orlat , strada Avram Iancu , nr. 202 , Judeţul
Sibiu.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de închiriere se realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ . Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Sibiu , cu sediul în
Sibiu , str. Calea Dumbrăvii , nr. 30 .
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate , în vederea
publicării : 02.04.2018.
Alte informatii suplimentare la tel / fax : 0269 / 571104 . ,,
PRIMAR
AUREL GÂŢĂ

