
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Cristești, 

cod de identificare fiscală 3672057, cu sediul în satul Cristești, comuna Cristești, județul 

Botoșani, tel./fax: 0231619912, e-mail: primariacristesti@gmail.com, administrator public 

Alucăi Geani - Augustin. 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului 

care urmează să fie concesionat: teren cu suprafața de 15.000 mp (1,5 ha) aparținând 

domeniului privat al Comunei Cristești, situat în extravilanul Comunei Cristești, județul 

Botoșani, categorie de folosință pășuni, dispus în 6 amplasamente cu aria de 2.500 mp 

fiecare, situate în parcelele cadastrale cu nr. 144, 159 și 141, în vederea înființării de 

capacități de producere a energiei regenerabile tip eolian prin fonduri europene. 

Concesiunea a fost aprobată prin H.C.L. Cristești nr. 12/21.02.2022, în conformitate cu 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

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

al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă la sediul Comunei Cristești, sat Cristești, 

comuna Cristești, județul Botoșani sau solicitare prin e-mail: primariacristesti@gmail.com. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se 

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: birou administrator public al Comunei 

Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani. Persoana de contact: 

administrator public Alucăi Geani – Augustin. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09/03/2022, ora 15.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17/03/2022, ora 11.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, 

județul Botoșani, birou registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17/03/2022, ora 

12.00 în sala de ședințe a Comunei Cristești, sat Cristești, comuna Cristești, județul 

Botoșani. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 

soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoșani, 

municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki nr 8, județul Botoșani, telefon: 0231/511739, fax: 

0231/531832, e-mail: tr-botosani-reg@just.ro. 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 

publicării: 22/02/2022 

 


