ANUNŢ

PUBLICITAR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată şi modificată, art. 13 alin. 1) privind
autorizarea executării şi prevederile art. 10, art. 36 alin.2 lit. c), alin 5) lit. b), art. 123 alin. 1 si 2 din
Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările
ulterioare, în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a privind regimul concesiunilor terenurilor,
Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, concesionează prin licitaţie publică terenul în
suprafaţă
totală
de
1.500
mp
(0,15
ha),
situat
în Tarlaua 6, intravilanul
satului Pogăneşti, comuna Stănileşti, jud. Vaslui, aparţinând domeniulului privat al comunei, în
vederea realizării obiectivului de investiţii: " Parcare utilaje agricole" şi care va cuprinde:
împrejmuire; plantare perdea protecţie de pomi.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1,00 lei/mp, respectiv 1.500,00 lei pentru terenul în suprafaţă
totală de 1.500 mp (0,15 ha), redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei comunicată
de I.N.S.
Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Terenul
în suprafaţă de
1.500,00 mp
(0,15
ha),
este
situat in Tarlaua 6, intravilanul
satului Pogăneşti,
comuna Stănileşti, jud. Vaslui, aparţinând domeniului privat al acesteia, şi se
află în administrarea Consiliului Local Stănileşti.
Licitaţia se va desfăşura în ziua de 24.04.2015 orele 10:00 - 12:000 , şi va avea loc la sediul Consiliul
Local
Stănileşti, comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.
În
perioada 20.04.2015 - 23.04.2015
are
loc înscrierea persoanelor juridice interesate,
precum şi vânzarea de către organizator a caietului de sarcini al concesiunii, cat şi a instrucţiunilor de
organizare a licitaţiei.
Ofertele se depun la sediul Consiliului Local al comunei Stănileşti, până la data de 23.04.2015,
ora 16:00.
Actele necesare întocmirii dosarului sunt menţionate în documentaţia de licitaţie. Relaţii suplimentare la
sediul Consiliului Local al comunei Stănileşti, din comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, la numărul de
telefon: 0235/ 483 122, 0235/ 483 019 int. 807, e-mail achizitiistanilesti@yahoo.ro .

