PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 89997/07.09.2018

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului
organizarea, în data de 01.10.2018 ora 14.00

la sediul D.E.P. din sos. Nationala, nr. 43, et. 6,
licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui
numar de 13 locuri de parcare cu nr. 1 ÷ 13, situate
în parcarea de reședință „STR. DROBETA, NR. 12”.
Drept de participare la licitație au locatarii din
blocurile: R14, R15, Q3.
Data limita de depunere a dosarelor 27.09.2018 ora 13.00

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

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11,organizează în
data de 01.10.2018-ora 14.00, la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din
șos.Națională, nr.43, et.6, licitația publică cu strigare pentru închirierea unui numar de
13 locuri de parcare cu nr. 1 ÷ 13, situate în parcarea de reședință „STR.DROBETA,
NR.12”. Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile: R14, R15, Q3.
Data limită de depunere a dosarelor: 27.09.2018 ora 13.00 .
Prețul documentației :
Taxa de participare :

10 lei/loc
5 lei/loc.

Garanția de participare : 50 lei/loc.
Documente necesare :
-copie BI/CI(domiciliul stabil/flotant în imobilele cu drept de participare) ;
-copie certificat de înregistrare (pentru firme);
-copie act proprietate/închiriere locuință ;
-copie

acte

proprietate

autoturism

(carte

identitate

mașină,

certificat

înmatriculare) /drept de folosință;
-dovada privind achitarea obligațiilor fiscale prin prezentarea certificatului de
atestare fiscală (eliberat de Direcția Finanțelor Publice Locale Iași );
-chitanțe taxe participare licitație: 65 lei - casieria Direcției Exploatare Patrimoniu
(prețul documentației:10 lei/loc, taxa de participare: 5 lei/loc, garanția de participare: 50
lei/loc) ;
-cerere tip înscriere la licitație (registratura Direcției Exploatare Patrimoniu);
-dosar de încopciat .
Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot
obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, șos.Națională, nr.43, et.4, cam.15, telefon
0232/264246-int.143. Program cu publicul: luni, miercuri: 09.00-13.00; marți, joi:
12.00-15.00 .

Tehnoredactat
Cons. Luminiţa NEAGU
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