
1. Informații generale privind Proprietarul, 

Denumirea: LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU 

Codul fiscal: 29208299 

Adresa: Rușețu, str.1 Decembrie 1918, nr.10 

Numărul de telefon/fax: 0238733178 

Mobil: 0787899381/0745807938 

WEB: https://www.licrusetu.ro  

adresa de e-mail: lictehrusetu@isjbuzau.ro  

2. Obiectul arendării îl constituie un teren arabil aflat în proprietatea Liceului Tehnologic 

Rușețu, situat în extravilanul comunei Rușețu, județul Buzău, cu următoarele date de 

identificare: Suprafața: 10 ha, amplasat în tarlaua 15 parcela 516, înscris în CF a comunei 

Rușețu, cu nr cadastrale 29060 cf Extras CF nr. 87153/23.07.2020 și 29061 cf Extras CF nr. 

87154/23.07.2020. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și 

conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu nr. 30 din 12 

iulie 2022 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Liceului Tehnologic Rușețu, 

după ce se face dovada achitării garanției de participare în valoare de 500 lei în contul 

Liceului Tehnologic Rușețu RO42TREZ1705006XXX004670, deschis la Trezoreria 

Pogoanele, prin intermediul OP vizat de Trezorerie. 

3.2. Documentația de atribuire poate fi ridicată de la secretariatul Liceului Tehnologic 

Rușețu, str. 1 Decembrie 1918 nr 10, comuna Rușețu, jud. Buzău.  

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16 noiembrie 2022, ora 09.00 

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22 noiembrie 2022, ora 09.00.  
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: secretariatul Liceului Tehnologic Rușețu, str. 1 

Decembrie 1918 nr 10, comuna Rușețu, jud. Buzău. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar  

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:  

22 noiembrie 2022, ora 10.00, la sediul Liceului Tehnologic Rușețu, 

6. Date de identificare ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 

pentru sesizarea instanței: Curea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț 

Industrie și Agricultură Buzău în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții 

de Arbitraj Comercial, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;  

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  

01.11.2022 
 

Reprezentant legal, 

Nume, funcție 

Director,  

Prof. Ciprian-Ovidiu Curcă-Dumitrache 

 

Semnătura și ștampila, 

……………………… 
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