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Nr. 1352/16.02.2022
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
Privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune aflate în domeniul privat al
comunei Stănilești, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având
animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au
sediul social pe teritoriul U.A.T.C. Stănilești, județul Vaslui
U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a
suprafeței totale de 163,50 hectare pășuni care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Stănileşti,
în ședință publică pentru atribuire directă.
Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 03.03.2022, ora 11.00, la sediul
Primăriei comunei Stănileşti, Sala de Consiliu.
Cererile de participare la procedura de închiriere prin atribuire directă se pot depune la sediul
Primăriei comunei Stănileşti, începând cu data de 18.02.2022, ora 8.00 până la data de 28.02.2022, ora
16.00.
Se pot înscrie la procedură, pentru ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă
crescătorii de animale persoane fizice ori juridice cu sediul / domiciliul exploatației pe raza U.A.T.
Stănileşti și cu animalele înscrise în R.N.E. al U.A.T. Stănileşti.
Data evaluării cererilor depuse și afişarea Procesului Verbal de constatare a îndeplinirii calității de
participant la atribuirea directă: 01.03.2022.
Data primirii şi soluţionării contestaţiilor: 02.03.2022.
Condiţiile de înscriere, documentele necesare şi taxele aferente sunt prevăzute în Caietul de Sarcini
şi documentaţia de licitaţie, anexă la H.C.L. Stănileşti Nr. 84/2021 şi pot fi achiziţionate de la sediul
Primăriei comunei Stănileşti, începând cu data de 18.02.2022.
Nivelul minim al chiriei anuale este de 150 lei/ha/an.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor aferente procedurilor menţionate este Tribunalul
Vaslui.
Alte detalii pot fi obţinute la sediul primăriei comunei Stănileşti, în intervalul luni-vineri,
08.00 – 16.00, sau la telefon/fax 0235/483.019, 0235/483.122, e-mail contact@primariastanilesti.ro.
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