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PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi, 09.09.2021, orele 14,30  

 
      In urma desfășurării Licitatiei publice deschisă cu oferta in plic inchis pentru 
concesionarea terenurilor arabile, proprietate privată a comunei Valea Marului, 
identificate astfel: 
-10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 11480, Tarla 12, Parcela 167;  
-10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 2708-1, Tarla 9, Parcela 146;  
-10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 2708-2, Tarla 9, Parcela 146,  
bunuri ale domeniului privat ale UAT Comuna Valea Mărului, conform HCL nr. 
71/12.08.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019.     
   Licitatia a avut loc in data de 09.09.2021, ora 13.00, la  sediul primăriei Comunei 
Valea Mărului, str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati unde au fost declarati 
câștigători, 

- pentru concesionarea  suprafeței de 10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 

11480, Tarla 12, Parcela 167, este  de 3800 euro/an sau  1,87 lei/mp/an și suma unică 

de 1.600 euro. Se adjudecă oferta depusă de ECO WIND COROD SRL în sumă de 

3800 euro/an sau 1,87 lei/mp/an si suma unică de 1.600 euro  

- pentru concesionarea  suprafeței de 10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 

2708-1, Tarla 9, Parcela 146, este de 3800 euro/an sau 1,87 lei/mp/an si suma unică 

de 1.600 euro. Se adjudeca oferta depusă de ECO WIND COROD SRL în sumă de 

3800 euro/an sau  1,87 lei/mp/an si suma unică de 1.600 euro 

- pentru concesionarea  suprafeței de 10.000  m.p. teren  arabil, identificat cu CF 

2708-2, Tarla 9, Parcela 146, este de 3800 euro sau 1,87 lei/mp/an și suma unică de 

1600 euro. Se adjudeca oferta depusă de ECO WIND COROD SRL în sumă de  de 

3800 euro/an sau 1,87 lei/mp/an și suma unică de 1600 euro 

         Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

Secretar general al comunei 
     Dumitrașcu Maranda                                                                              

 


