ROMANIA, JUDETUL BACAU, U.A.T. COMUNA CLEJA

ANUNT LICITATIE
pentru concesionarea prin licitaţie a terenului intravilan în suprafaţa de 4,99 ha format din 2,05
ha pasune (tarla 34, parcela 537/4) si 2,94 ha ape statatoare (tarla 34, parcela 537/3) situate in
Satul Cleja, Comuna Cleja, Judetul Bacau aparţinând domeniului public al Comunei Cleja si
identificat cu numarul cadastral nr. 60440

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cleja, Judetul Bacau
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1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de
contact etc
a. Denumirea concedentului: U.A.T. COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU;
b. Codul fiscal al concedentului: 4455536;
c. Adresa sediu concedent: Localitatea Cleja, str.Unirii nr. 224,Comuna Cleja,
Judetul Bacau, cod poştal 607105;
d. Nr. tel / fax, e-mail, url: 0234/253012, Fax.: 0234/253222, e-mail:
clcleja101@yahoo.com, www.primariacleja.ro;
e. Persoana de contact: Benchea Ileana, tel: 0234/253012, e-mail:
clcleja101@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat
Amplasamentul terenului supus concesionarii este in suprafata totala de 49.912 mp
(4,99 ha) compus din 20.462 mp (2,05) ha pasune (tarla 34, parcela 537/4) si 29.450
mp (2,94 ha) ape statatoare (tarla 34, parcela 537/3) situate in Satul Cleja, Comuna
Cleja, Judetul Bacau aparţinând domeniului public al Comunei Cleja si identificat cu
numarul cadastral nr. 60440 avand urmatorii vecini: Nord-Teren Ivanovici Constantin
Alexandru, Est- Dig Baraj Racaciuni, Sud- Teren Ivanovici Constantin Alexandru, VestTeren Ivanovici Constantin Alexandru. Terenul se afla in zona de est a Comunei si nu
dispune de utilitati, iar accesul se face pe doua drumuri de pamant. Terenul este
configurat în planul de situaţie, anexat la prezenta documentatie. Obiectul concesiunii il
reprezinta pasunatul animalelor, amenjarea unei zone de agrement si realizarea de
pescuit sportiv/recreativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire
Persoanele interesate pentru participarea la licitatia publica de concesionare pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire in baza unei solicitari scrise in acest
sens, care se va depune la sediul concedentului U.A.T. Comuna Cleja, Judetul Bacau.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire
Compartiment Urbanism, Localitatea Cleja, str.Unirii nr. 224,Comuna Cleja, Judetul Bacau,
cod poştal 607105.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
Pentru participarea la licitatie, persoanele interesate trebuie sa achite o taxa de participare
la licitatie in suma de 500 lei. Plata se va realiza in numerar la caseria concedentului.
Chitanta se va pastra in vederea dovedirii achitarii taxei de participare la licitatie.
Costul unui exemplar al documentatiei de atribuire este de 100 lei. Plata se va realiza in
numerar la caseria concedentului. Chitanta se va pastra in vederea dovedirii achizitionarii
documentatiei de atribuire.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor
Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 24.03.2017. Raspunsul la clarificari se va face
in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii de clarificari.
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4. Informaţii privind ofertele
4.1. Data limită de depunere a ofertelor
Data limita pentru depunerea ofertelor este 31.03.2017, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele
Ofertele se vor depune la sediul concedentului, respectiv la Registratura acestuia situata in:
Localitatea Cleja, str.Unirii nr. 224,Comuna Cleja, Judetul Bacau, cod poştal 607105.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă
Oferta se va depune intr-un singur exemplar, in original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor
Sedinta publica de deschidere a ofertelor se va desfasura in data de 31.03.2017, ora 11:00,
la sediul concedentului, respectiv in: Localitatea Cleja, str.Unirii nr. 224,Comuna Cleja,
Judetul Bacau, cod poştal 607105, sala de sedinte.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri
se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ
a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului, respectiv la Sectia a II-a

civila, contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, cu sediul in Bacau, Str. Stefan
cel Mare nr. 4 Cod 600356, tel: 0234/514419, arhivă: 0234/525221, fax 0234/525211, Email: simona.ardeleanu@just.ro.
Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ
a Curţii de apel, conform prevederilor legale.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării
Concedentul va publica anuntul de licitatie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a si
într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală. Data limita pentru
transmiterea anuntului catre institutiile abilitate, in vederea publicarii este 7 martie 2016.
Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor.

Primar
Petru Istoc
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