PRIMĂRIA COMUNEI MACEA
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD, MACEA 262, cod 317210
Tel 0257 536101; fax 0257 536045,
email: primaria.macea@gmail.com
NR.3032/28 03 2017
ANUNȚ LICITAȚIE
Comuna Macea închiriază prin licitaţie publică cu strigare un număr de trei terenuri cu destinația de
pășune, în suprafață de 8,90 ha, 8,38 ha și, respectiv, 11,80 ha, din raza satului Sinmartin, aflate în
administrarea Consiliului local.
Licitația va avea loc în data de 10 aprilie 2017, ora 10, la sediul Primăriei comunei Macea. Ofertanţii,
care pot fi exclusiv crescători de animale din comunitatea locală, sunt obligaţi să depună cererea de participare
la licitație până cel târziu în data de 7 aprilie 2017 însoțită de documentele de calificare și garanția de
participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
a) Pentru persoanele juridice, crescători de animale din comunitatea locală :
1. Cererea de participare la licitaţie cu indicarea parcelei pentru care se ofertează, completată, datată,
semnată şi ştampilată de ofertant (formular F1);
2. statut, contract de societate, actul de asociere , dovada înegistrării în Registrul fundațiilor și asociațiilor
sau, după caz, Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului;
3. dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, corespunzătoare parcelei pentru care se depune
cererea;
4. dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ
teritoriala unde se afla pasunea inchiriata – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind
: codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii ofertei
(pentru fiecare membru al asociației în cazul în care cererea este formulată în numele unei asociații a
crescătorilor de animale);
5. dovada deţinerii de animale (oi /bovine), conform Registrului Agricol al comunei Macea (pentru fiecare
membru al asociației în cazul în care cererea este formulată în numele unei asociații a crescătorilor de
animale);
6. certificatul fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii față de bugetul local sau, după caz, că
nici unul dintre membrii asociației crescătorilor de animale nu au datorii față de bugetul local ;
7. împuternicire
8. În cazul asociațiilor crescătorilor de animale din comunitate locală se va depune lista cu membrii
asociației și numărul de animale deținute de fiecare;
b) Pentru persoanele fizice, crescători de animale din comunitatea locală :
1. Cererea de participare la licitaţie cu indicarea parcelei pentru care se ofertează, completată, datată,
semnată şi ştampilată de ofertant (formular F1);
2. buletin sau carte de identitate, procură notarială în cazul în care ofertantul Participă la licitaţie prin
reprezentant ;
3. dovada garanţiei de participare la licitaţie, corespunzătoare parcelei pentru care se depune cererea;
4. dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor si detinerii exploatatiei pe raza administrativ
teritoriala unde se afla pasunea inchiriata, – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie
privind : codul de exploatatie, locul exploatatiei si numarul de animale detinute la data depunerii
ofertei;
5. dovada deţinerii de animale (oi/caprine/bovine), conform Registrului Agricol al comunei Macea;
6. certificatul fiscal din care să rezulte că ofertantul nu are datorii față de bugetul local ;
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