
ANUNT  LICITATIE PUBLICA	

(minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)	

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:	

  Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rușețu, în calitate de proprietar, Cod fiscal 3724431, cu 
sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, Loc. Rusețu,Tel 0238/733.104, fax 0238/733.179, e-mail- 
primariarusetu@gmail.com, organizează licitație publică în vederea închirierii terenului arabil  în 
suprafață de 8,25 ha, aferent domeniului privat al comunei.	

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat. 	

Teren în suprafață de 8,25 ha., situat in extravilanul comunei Rusetu, tarlaua 14, inscris in Cartea 
Funciara a Comunei cu nr. 20222, conform Extras de Carte Funciara din 15.02.2021.	
Vecinătăţi: N– Raul Calmatui, E– Teren Primaria Rusetu, S– Teren Primaria Rusetu,V –Teren 
Primaria Rusetu.	

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regaseste in caietul de sarcini. 
    3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: Se pune la dispoziție un exemplar pe suport de hârtie, în urma solicitării 
scrise, după plata taxei de 20 lei/buc.	
 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii 
contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire- Registratura 
generala a autoritatii contractante, detalii la nr. Tel. 0238/733.104 sau e-mail- primariarusetu@gmail.com.	
     3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei- 20 lei/buc, se va achita la casieria 
autorității contractante.	
    3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor- 19.04.2021, ora 10:00. 	
4.Informatii privind ofertele	

4.1 Data limită  de depunere a ofertelor 28.04.2021, ora 09:00,	
4.2  Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Registratura Generală UAT Comuna Rușețu cu sediul în 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, Loc. Rusețu,județul Buzău	

 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depus- într- un singur exemplar, datat și  semnat pe fiecare 
pagină. 	

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 10:00, 
în Sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Rușețu, situat la adresa – Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33. 	

6. Instanta competenta în solutionarea eventualelor litigii- Tribunalul Buzau, STR."ARHITECT 
PETRE ANTONESCU",NR.4, BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU, COD POSTAL 120187 , nr. tel. 
0238717960 sau 0238717961, e-mail tr.buzau@just.ro sau fax 0238717959.	

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 02.04.2021	

Primar,	

Florin	SNAE	


