
PRIMĂRIA COMUNEI SUPUR,JUDEŢUL SATU MARE

Sat Supuru de Jos ,nr. 14 ,TEL/FAX:0261823332/0261823442,

e-mail: primariasupur@gmail.com

Nr. 878 /22.02.2022 
ANUNTDEPARTICIPARE 

LA LICITAT/A DE INCHIRIEREA PAJ/ST/LOR 
PRORIETATEA PRIVATA A UATCOMUNA SUPUR 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumire'a, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: COMUNA SUPUR, sat Supuru de Jos ,str. Teilor, nr. 14, judeţul Satu Mare
, telefon 0261823332, fax 0261823442, email primariasupur@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 519,71 ha, suprafeţe de păşune,
aparţinând domeniului privat al comunei Supur, conform caietului de sarcini,
conform HCL nr. 16/08.02.2022 şi În temeiul legal al O.U.G nr. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc În caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se eliberează, la cerere, de
la sediul Primăriei comunei Supur.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Agricol al
Primăriei comunei Supur, sat Supuru de Jos ,str. Teilor, nr. 14, judeţul Satu Mare.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: O lei/exemplar.

3 .4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15/03/2022, ora 14:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15/03/2022, ora 14:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Supur, sat Supuru de Jos ,str.
Teilor, nr. 14, judeţul Satu Mare

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, În două plicuri
sigilate - unul interior şi unul exterior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16/03/2022,
ora 10:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al comunei Supur.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: : Tribunalul Satu
Mare - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, Mun. Satu Mare, str.
Mihai Viteazu, nr.8,jud. Satu Mare, tel 0261/716375.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea ublicării:
22/02/2022 <\ 1/ '/-oM~,. 
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PRIMAR,
CRIŞAN SERGIU PETRICĂ


