
ANUNT LICITATIE – INCHIRIERE PASUNI COMUNALE 
 

Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Naeni, cu sediul in sat Naeni, comuna Naeni, 
judetul Buzau, C.F. 4154363, tel. 0238797003, persoana de contact Mihaila Daniel, te. 0733886609, 
organizeaza, in conditiile legii, licitatie in vederea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata 
de 24,66 ha, categoria de folosinta pasuna comunala, situata in comuna Naeni, judetul Buzau apartinand 
domeniului privat al comunei Naeni. 

Inchirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform Hotararii 
Consiliului Local Naeni nr. 7/25.02.2021. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la 

registratura Primariei Naeni din sat Naeni, comuna Naeni, judetul Buzau.  

Costul documentatiei de atribuire, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, este de 50 lei si se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Naeni. 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.06.2021, ora 12.00.  
Oferta va fi depusa la Registratura Primariei Naeni, din sat Naeni, comuna Naeni, jud. Buzau, 

pana cel tarziu in data de 29.06.2021, ora 14.00 în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, 
intr-un singur exemplar.  

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va 
trebui să conţină:  

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără 
îngroşări, ştersături sau modificări; 

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii 
contractante; 

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.  

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, 
precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 
Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 01.07.2021, ora 10.00 la sediul 

Primariei Naeni din sat Naeni, comuna Naeni, judetul Buzau. 
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de inchiriere se realizeaza potrivit 

prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea se 
introduce la sectia contencios administrativ a Tribunalului Buzau din mun. Buzau, jud. Buzau, B-dul 
Nicolae Balcescu nr. 8, tel. 0238.717.960. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Naeni, tel. 0238797003, compartimentul 
achizitii publice.   

Transmis, azi 07.06.2021, spre publicare. 
 
 


