
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
PROVITA DE SUS 
NR.3731/11.09.2017

AN U N Ţ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE 
PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN DE 38034 M.P. APARTINAND DOMENIULUI

PRIVAT AL COMUNEI PROVITA DE SUS

Comuna Provita de Sus cu sediul in comuna Provita de Sus , sat provita de Sus, nr. 366, 
face cunoscut că în ziua de 02.10.2017,ora 12,00, în sala de protocol a Primăriei Provita 
de Sus va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil-teren, în suprafaţa 
38034 mp,proprietatea publică a comunei Provita de Sus.
1.Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul teren in suprafaţa de 
38034 m.p. din care 35420 m.p. arabil si 2614 m.p. faneata este situat administrativ în 
Provita de Sus, sat Provita de Sus in tarlaua 9 parcelele 899, 898, 911/1, 908,909, 910, 
911, 906, 906/1 , in intravilanul comunei, aparţine domeniului privat al comunei Provita 
de Sus .
2 . în  vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare 
la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria Impozite şi 
Taxe din cadrul Primăriei Provita de Sus , Caiet de sarcini in suma de 50 iei si Garanţia de 
participare la licitaţie in suma de 200 lei .
3. Ofertanţii vor depune până la data de 02 .10 .2017 in c lu s iv ,o ra  12,00_următoarele
acte:

- oferta-angajament ferm care trebuie să conţinaă informaţii privind şi anexa nr. 1 la 
oferta angajament;

- declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

-  copie dupa B.I. sau C.I.

-  împutern ic ire pentru persoana participanta din partea ofertantului

- Documente care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

- Certificat constatator de ultimă ora emis de Registrul Comerţului;

- Dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, si bugetul 
local prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal 
competent (nu mai vechi de 30 zile)

- Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din 
care sa rezulte ca acesta nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;



- Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la 
licitaţie în sumă de 100 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii Caietului de sarcini 

în suma de 50 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii Garanţiei de participare 

în suma de 200 lei;

4.Documente le enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va 
preciza obiectul concesionarii pentru care este depusa oferta.
5-Plicul format A4 va conţine şi un plic interior pe care se va înscrie numele sau 
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul va 
conţine oferta financiară propriu zisă.
6.Eventualele oferte depuse după data de 02.10.17ora 12,00 sunt excluse de la licitaţie. 
7.0fertantu l poate fi reprezentat şi prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri 
autentificate la notarul public, care se va anexa la dosar .
8.Preţul minim de pornire al licitaţiei , stabilit HCL nr. 42/25.08.2017 este de 250 
lei/ha/an .
9.Preţul de vânzare adjudecat va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct. 8 iar redeventa se 
va face prin contul concedentarului sau in numerar la casieria acestuia in 60 de zile de la 
data intrării in vigoare a contractului de concesiune. Concesionarul este obligat sa achite 
redeventa pentru anul 2017, proportional cu perioada cuprinsa intre data încheierii 
contractului si 31,12.2017. începând cu anul 2018, plata redeventei se face pana la 31 
martie a fiecărui an pentru anul in curs.

10-Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi 
clarificări se pot obţine de ia Secretarul Primăriei comunei Provita de Sus .
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