
ANUNȚ 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA 

ȘELARU, Sat Șelaru nr.162, Șelaru, judeţul Dâmbovița, C.I.F. 4532515, telefon 

0245723024, fax 0245723371, Email: primaria.selarudb@gmail.com 
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren proprietate publică a comunei 

Șelaru, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul satelor Șelaru, Fierbinți, 

Glogoveanu, astfel: Sat Șelaru, nr. carte funciară 70822, suprafață 43,94 Ha; nr. carte 

funciară 70818, suprafață 14,96 Ha; nr. carte funciară 70815, suprafață 94,20 Ha; nr. carte 

funciară 70817, suprafață 29,60 Ha; Sat Fierbinți, nr. carte funciară 70806, suprafață 

115,00 Ha; Sat Glogoveanu, nr. carte funciară 70807, suprafață 11,00 Ha; nr. carte 

funciară 70808, suprafață 55,00 Ha; Terenul este proprietate publică a comunei Șelaru. 

Închirierea a fost aprobată prin H.C.L.Șelaru nr. 12 din 31.03.2021 în conformitate cu 

O.U.G. nr. 57/2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire poate fi achiziționată la 

cerere de la sediul instituției compartiment achiziții publice. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria comunei Șelaru, 

Compartiment Achiziții Publice, comuna Șelaru, sat Șelaru nr.162, județul Dâmbovița. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul documentației este de 20 

lei / exemplar și se achită la casieria Primăriei. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 27/04/2021, ora 14.00 

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/05/2021, ora 10.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Șelaru, Compartiment Achiziții 

Publice, comuna Șelaru, sat Șelaru nr.162, județul Dâmbovița. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar în două plicuri 

șigilate. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/05/2021, ora 

11.00, la sediul Primăriei comunei Șelaru, comuna Șelaru, sat Șelaru nr.162, județul 

Dâmbovița. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, 

Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, , str. Calea Bucureşti, nr. 3, Telefon: 0245/612344, Fax: 

0245/216622, Email: tr-dambovita-arh@just.ro 

 

PRIMAR, 

Matei Gheorghiță 


