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A NU NŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI
PUBLICE CU STRIGARE PENTRU
ÎNCHIREREA TERENURILOR DE TENIS
DIN INCINTA ŞTRANDULUI
MUNICIPAL IAŞI, AFLATE ÎN
PROPRIETATEA PUBLICĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI

E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel: 0232-984; 0232-267621

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI organizează în data de 16.05.2018, ora.12.00 licitaţie publică cu
strigare pentru închirierea unor bunuri imobile având următoarele elemente de identificare:
Amplasament
Nr. lot teren
Suprafaţă
Preţ de pornire
Valoarea
totala (mp lot
la licitaţiei, fara
garantiei de
teren x 4 )
TVA
participare la
licitaţie
(lei)
Zona de agrement ŞtrandTeren tenis
644,36 x 4=
5155 lei/luna
10000
Municipal Iaşi
nr.1, 2, 3 si 4
2577,44 mp
-str. Cicoarei
Data limită pentru depunerea dosarelor la sediul Direcţiei Exploatare Patrimoniu (DEP) din Iaşi, Sos.
Nationala nr. 43: 15.05.2018, ora 13.00.
Licitaţia are loc la sediul din Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, sala 3, parter.
Documente necesare pentru inscrierea la licitatie a persoanelor juridice si persoane fizice
autorizate :
- actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale-copie;
- hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii-copie;
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
- certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul
local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emise de următoarele instituţii:

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, prin unităţile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original) si Direcţia
Generală Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi sau, dupa caz, de la sediul declarat al ofertantului
daca acesta nu are puncte de lucru in municipiul Iasi, pentru bugetul local (în original);
- scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română –se prezintă în original;
- declaraţie notarială a reprezentantului legal conf. Cap.II.4, pct.a-h din regulament (nu este în lichidare
judiciară sau faliment)- se prezintă în original;
- copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie
de participare.
Garanţia de participare poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în
contul :RO45TREZ4065006XXX000460, C.F. 4541580.
Contravaloarea caietului de sarcini (36 de lei) poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin
virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX, C.F. 4541580. Acesta cuprinde: regulamentul de desfăşurare a licitaţiei, model contract de închiriere, releveu spaţiu, formular cerere de
participare la licitaţie;
Taxa de participare (0,5% din preţul de pornire al chiriei, dar nu mai puţin de 5 lei) poate fi achitată în
numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX, C.F.
4541580.
Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la
sediul Direcţiei Exploatare Patrimoniu-Serviciul Administrare Spaţii Comerciale, Terenuri şi alte
Bunuri din Iaşi, Sos. Nationala nr. 43, et.4, cam.7 sau la telefon 0232264246, int 26.
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