CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI NEAMŢ
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ OŞLOBENI
Comuna Bodeşti, Sat Oşlobeni, Judeţul Neamţ, Tel/Fax: 0333521010
Email: ciaoslobeni2013@yahoo.com
ANUNȚ
privind închirierea unui teren agricol

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Centrul de Îngrijire și asistebță Oșlobeni , loc.Oșlobeni , str.salciilor nr.2 , com.Bodești,jud.Neamț
,tel.0333521010, e-mail:ciaoslobeni2013@yahoo.com
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat:
- teren agricol –categoria fânețe ,bun aflat în domeniul public al județului Neamț ,situat în sat.Hârțești ,
com.Mărgineni,jud.Neamț ,econform HCJ Neamț nr. 5/28.01.2021 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019, art. 332-348.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
- se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire:
-la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul ecomonic administativ
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
- de la sdiul Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni,str.Salciilor nr.2 , com.Bodești,jud.Neamț ,
Compartimentul ecomonic administativ
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
- gratuit
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
04.05.2021, ora 14.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
12.05.2021 ora 10.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Centrul de Îngrijire și Asisrtență Oșlobeni, com.Bodești,jud.Neamț
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
-se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.05.2021 ora 11.00, la sediul Centrului de Îngrijire și Asisrtență Oșlobeni, com.Bodești,jud.Neamț
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț , Pitar Neamț
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.04.2019.

