ÉRENDRÉD KÖZSÉG
HELYI TANÁCSA

ÁRVERÉS KIHIRDETÉSE
1. Általános információk a koncesszióba adó entitásról
A koncesszióba adó, Érendréd község Helyi Tanácsa, Érendréd
község nevében, a koncesszióba adás tárgyát képező telek tulajdonosi
minőségében.
Érendréd község Helyi Tanácsának azonosító adatai, postacím: Loc.
Andrid, str. Principală, nr.508, jud. Satu Mare, adószám 3897076, postai
irányítószám 447010, tel. 0261-820409,820491, fax. 0261-820492, honlap cím:
http://www.primariaandrid.ro, e-mail: primăriaandrid@yahoo.com
2. Általános tudnivalók a koncesszióba adás tárgyáról
A koncesszióba adásra kerülő ingatlan, egy Érendréd község belterületén
levő telek, a régi állatfarm helyén, a volt érendrédi termelőszövetkezet telke.
A telek területe: 1, 3893 ha.
Tulajdonos Érendréd község, a község magántulajdona.
Helyrajzi azonosítószáma a telekkönyvben: 100711 sz., 1241/3-as számú
parcella.
3. Tudnivalók az odaítélési formanyomtatványairól
3.1. Az érdekeltek az alábbi módon/módozatokon juthatnak az odaítélési
formanyomtatványok egy példányának birtokába
A formanyomtatványok átvehetők papíron kinyomtatott formában a
koncesszióba adó székhelyén, vagy igény benyújtása esetén az igénylés dátumától
számított 2 munkanapon belül kiközlésre kerülnek.
3.2. A koncesszióba adó entitás részlegének/irodájának neve/címe,
amelyiktől a dokumentáció beszerezhető
Az odaítéléshez szükséges formanyomtatványokat az Érendrédi Helyi
Tanács székhelyén a pénztárnál lehet átvenni, vagy postán, csomagküldő szolgálat
útján való küldést lehet igényelni.
3.3. Egy formanyomtatvány csomaghoz való hozzájutás ára, és az ellenérték
befizetésének feltételei, esetenként, az 54/2006-os számú Sürgősségi
Kormányrendelete rendelkezései alapján

A formanyomtatvány csomag ára (a sokszorosítási költsége) 30 lej. Ezt az
összeget a koncesszióba adó pénztáránál lehet befizetni.
Más felmerülő többletköltség, pl. a postai úton való eljuttatás a kérelmezőt
terheli.
3.4. Tisztázás igénylésének határideje:2014 szeptember19., 12.00 óra
4. Tudnivalók az ajánlattételről:
4.1. Ajánlatok benyújtásának határideje:2014, október 2.,12.00 óra
4.2. Ajánlatokat az alábbi címen lehet benyújtan:
loc. Andrid, str. Principală, nr.508, jud. Satu Mare, cod postal 447010.
4.3. Minden egyes benyújtott ajánlat szükséges példányszáma:
egy eredeti példány.
5. A benyújtott ajánlatok felnyitásának helye és időpontja nyilvános
ülésen történik, 2014, október 2., 14.00 órai kezdettel, az Érendrédi Helyi Tanács
székhelyén.
6. A felmerülő vitás esetek megoldásában illetékes igazságszolgáltató
intézmény neve, címe, telefonszáma és e-mai címe, valamint a kifogással élés
határideje:
Az illetékes igazságszolgáltató intézmény a Szatmárnémeti Törvényszék
Közigazgatási bírósági, postacím: str. Mihai Viteazul, nr.8 Satu Mare, cod poştal
440037, tel. 0261-713650, fax. 0261-713760, e-mail: tribunalul-satumareinfo@just.ro .
Az 554/2004.-es számú Közigazgatási bíráskodást szabályozó törvény által
előírt határidők.
7. Az árverés meghirdetésének elküldése nyilvánosságra hozatal céljából
a jogosult intézményeknek: 2014., szeptember 10.
PAPP TIBOR
polgármester

