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Nr. 3088 / 07.03.2023 

 

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC 

Privind închirierea prin atribuire directă a suprafeţelor de pajişti regăsite în 

proprietatea privată a Oraşului Ştefăneşti, 

 administrate de către Consiliul Local al Oraşului Ştefăneşti 

 

 Art.1 - Oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani, anunţă închirierea prin procedură de atribuire directă a 

suprafeţei de 165,6570 hectare pajişti regăsită în proprietatea privată a oraşului Ştefăneşti , identificată 

astfel : 
Localitatea Parcela 

cadastrală 

Cartea Funciară Categoria de 

folosinţă 

Suprafaţa 

Ştefăneşti 357 + 358 51663 Arabil înţelenit 45,1287 ha 

 

Bobuleşti 

801 + 802 + 803 + 

804 + 805 + 813 + 

814 + 815 

 

52826 

 

Păşune 

 

117,5283 ha 

Suprafaţa totală 162,6570 ha 

 
 Art.2 - Nivelul chiriei stabilită prin Regulamentul cadru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al oraşului Ştefăneşti este de 320 lei/an/hectar. 

 

 Art.3 - Solicitanţii vor depune dosarele de participare la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti situat 

pe  strada Ştefan Luchian, nr. 4, oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani, Compartimentul Registratură, dosar care 

în mod obligatoriu va conţine următoarele documente : 

 
a) Cererea tip completată lizibil fără corecturi. 

b) Copie carte de identitate / buletin de identitate pentru persoane fizice și copie certificat constator în 

cazul persoanelor juridice, însoțită de copia actului de identitate a administratorului. 

c) Document eliberat de către medicul veterinar din care să reiasă clar numărul de animale înscrise în RNE 

deținute în proprietate de către solicitant, eliberat în mod obligatoriu pe specii de animale și categorii de 

vârstă. 

d) Certificatul fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii neachitate față de bugetul local aferent 

anului 2022 ; 

 

 Art.4 - Perioada de depunere a dosarelor este 02.02.2023 – 15.03.2023, ora 14:00. 

 Art.5 - Perioada evaluării cererilor dosarelor depuse, întocmirea şi afişarea procesului verbal de 

constatare a îndeplinirii calităţii de participant la procedura de atribuire directă este 16.03.2023-22.03.2023 

 Art.6 - Cererea,  respectiv informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului 

Ştefăneşti – Compartimentul Registratură în intravalul luni – vineri, 08:00 -14:00, la numărul de telefon 

0231/564.101 sau pe adresa de e – mail primaria@stefanesti-bt.ro . 

 

                                                         Primar  

                                                         al oraşului Ştefăneşti,                                     

                                                                Florin Buţura                             Secretar general 

                                        al oraşului Ştefăneşti,          

                                                                                                                         Petru Vesel  
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