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                                                ANUNŢ

“Primăria comunei Cerţeşti, sat Cerțești, str. Trandafirului, nr. 99, județul Galați, urmează
să închirieze, prin licitație publică, următoarele terenuri:
1. A. Teren cu categoria de folosință pășune, ce aparține domeniului public al Comunei 
Cerțești,  județul Galați, în suprafață totală de 39,29 ha, situat în extravilanul comunei 
Cerțești, împărțit în 10 loturi, după cum urmează
1. - lotul 1, în suprafață de 2,50 ha, situat în T 20, P 342/11;
2. - lotul 2, în suprafață de 4,60 ha, situat în T 20, P 342/9;
3. - lotul 3, în suprafață de 1,14 ha, situat în T 24, P 428;
4. - lotul 4, în suprafață de 9,00 ha, situat în T 24, P 342;
5. - lotul 5, în suprafață de 9,00 ha, situat în T 24, P 342;
6. - lotul 6, în suprafață de 1,00 ha, situat în T 24, P 342;
7. - lotul 7, în suprafață de 1,77 ha, situat în T 24, P 422;
8. - lotul 8, în suprafață de 0,80 ha, situat în T 24, P 432;
9. - lotul 9, în suprafață de 2,91 ha, situat în T 24, P 393;
10. - lotul 10, în suprafață de 6,57 ha, situat în T 24, P 385.
B. Teren cu categoria de folosință pășune, ce aparține domeniului privat al Comunei 
Cerțești, în suprafață de 7,02 ha,  situat în extravilanul comunei Cerțești, constituit dintr-
un singur lot, situat în T 31, P 501. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din 
O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Local Cerțești nr. 40 din 09 mai 2022.
Documentația de atribuire se pune la dispoziția solicitanților în mod gratuit, în urma unei
cereri  depuse  la  secretariatul  Comunei  Cerțești,  sau  se  descarcă  de  pe  site-ul
www.primariacertesti.ro.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.05.2022, ora 16:00.
Ofertele vor fi redactate în limba română, se depun într-un plic sigilat, unul interior și
unul exterior, care se vor înregistra în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.
Data  limită  de  depunere  a  ofertelor  este  07.06.2022,  ora  16:00,  iar  locul  depunerii
ofertelor este sediul Primăriei comunei Cerțești,  str. Trandafirului, nr. 99, sat Cerțești,
județul Galați.
Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 08.06.2022, ora 10:00, la
sediul Primăriei Cerțești.
Soluționarea litigiilor apărute se va face de către Tribunalul Galați,  Secția Contencios
Administrativ, având sediul în Galați, str. Brăilei, nr. 153, cod 800367, tel. 0236460027,
fax 0236412130, e-mail: trgalati@just.ro.”                          

                                        Primar,
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