
PRIMARIA COMUNEI Glodeanu silistea 
Judetul Buzau 
Nr. 2448 din 08.04.2021 
 

ANUNT LICITATIE - INCHIRIERE PASUNE 
 

1. Informatii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: U.A.T. COMUNA GLODEANU SILISTEA, str. 
PRINCIPALA, NR. 88, Judetul BUZAU, telefon 0238558168, fax 0238558168, email: primglsilistea@yahoo.com  
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea si identificarea bunului care 
urmeaza sa fie inchiriat: INCHIRIEREA LOTURILOR DE PASUNE IN SUPRAFATA DE 49,31 HA,  
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Documentatia se gaseste la secretariatul institutiei si se poate 
obtine de luni pâna vineri între orele 10,00 - 14,00 
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate obtine de la secretariatul unitatii în urma unei 
cereri scrise 
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un 
exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul institutiei 
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar: Pentru participarea la licitatie se achita la 
casieria institutiei sumele  de 100 lei, reprezentand caietul de sarcini, 100 lei, taxa de participare, 100 lei, garantia 
de participare. 
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 28,04,2021, Ora limita : 14,00 
4. Informatii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul institutiei 
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 30/04/2021, Ora limita : 14,00 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT Comuna Glodeanu Silistea, localitatea Glodeanu Silistea, 
judetul Buzau la secretariatul institutiei 
4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplare in doua plicuri sigilate, unul 
exterior si unul interior. 
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 05.05.2021, Ora : 14,00 , 
la sediul primariei UAT Comuna Glodeanu Silistea, localitatea Glodeanu Silistea, judetul Buzau 
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente în 
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Buzau, B dul. N. Balcescu, 
nr.8, Municipiul Buzau, judetul Buzau, telefon: 0238717960; 0238717961, fax: 0238717959; e-mail: 
tr.buzau@just.ro   . 
7. Data transmiteri anuntului pentru publicare: 9.04.2021 

	


