
ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

PRIMĂRIA COMUNEI DESEȘTI 
Strada Principală, nr.190, cod postal 437135 

Tel./fax: 0262 372 601, e-mail: primar@primariadesestimm.ro 

 

Nr.792/03.03.2021 

 

 

ANUNȚ 

 

COMUNA DESEȘTI, cu sediul în localitatea Desești, str.Principală, nr.190, jud.Maramureș, 

tel./fax: 0262372601, e-mail:primar@primariadesestimm.ro, organizează în data de 

26.03.2021 , ora 09:00 licitatie publică, având ca obiect  „închirierea prin licitație publică a 

suprafeței de 117,01 ha pășune ce aparține domeniului public al comunei Desești și a 

suprafeței de 7,55 ha pășune ce aparține domeniului privat al comunei Desești de către 

crescătorii de animale, persoane fizice și/sau juridice, care au domiciliul/sediul pe raza 

comunei Desești”. 

 

Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea procedurilor de închiriere poate 

fi achiziționată de la sediul Primăriei Comunei Desești. Prețul de achiziționare a documentației 

de atribuire este de 10 lei, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare 

la licitație este de 150 lei. 

 

Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 24.03.2021. 

 

Data limita pentru depunerea documentelor este  25.03.2021, ora 15:00. 

 

Ofertele se depun în plic sigilat, într-un singur exemplar, la sediul Primăriei Comunei Desești. 

 

Prețul minim este prezentat detaliat în documentația de atribuire privind organizarea 

procedurilor de închiriere. 

 

Ședinta de deschidere a ofertelor se va desfășura la Căminul Cultural Desești, în data de 

26.03.2021, ora 09:00. 

 

Primar 

Gheorghe BOHOTICI 
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