MUNICIPIUL IAŞI
DIRECŢIA EXPLOATARE PATRIMONIU
Serviciul Administrare Parcări
Sos.Nationala nr.43, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-264246; fax: 0232-267544,
Web: www.primaria-iasi.ro; Cod Fiscal: 4541580

Nr. 79930 / 06.08. 2018

ANUNT
pentru persoanele inscrise la licitatia din data de 16.08.2018, in
vederea inchirierii locurilor de parcare din parcarea de resedinta
„STR.MIRCEA CEL BATRAN,NR.7”

Avand in vedere hotararea de Guvern prin care s-a decis ca zilele de
16 şi 17 august 2018 să fie zile nelucrătoare în sistemul public, va
anuntam ca licitatia publica din data de 16.08.2018-ora 14.00 va fi
reprogramata pe data 22. 08.2018 ora 14.00 .

Director executiv D.E.P.,
Radu Mihai GRIGORAŞ

Şef S.A.P.,
Marian Constantin NISTOR

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii în solidar
cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,
Mariana POPA
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea
şi legalitatea acestui înscris

tel : 0232 /264 246

0232 / 276588

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizională

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Nr. 80389/07.08.2018

ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului
organizarea, în data de 22.08.2018 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 in
parcarea de resedinta „STR. MIRCEA CEL BATRAN,
NR. 7”. Drept de participare la licitatie au locatarii
din blocurile: B3, N5, N4, R5, R4.
Data limita de depunere a dosarelor 14.08.2018 ora 13.00

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

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr.11,organizeaza in data
de 22.08.2018-ora 14.00, la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala,
nr.43, et.6, licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui numar de 13 locuri de
parcare cu nr. 1÷13,
BATRAN,NR.7”.

Drept

situate in parcarea de resedinta „STR.MIRCEA CEL
de

participare

la

licitatie

au

locatarii

din

blocurile:

B3,N5,N4,R5,R4 .
Data limita de depunere a dosarelor 14.08.2018 ora 13.00 .
Pretul documentatiei :
Taxa de participare :

10 lei/loc
5 lei/loc.

Garantia de participare : 50 lei/loc.
Documente necesare :
-copie BI/CI(domiciliul stabil/flotant in imobilele cu drept de participare) ;
-copie certificat de inregistrare (pentru firme);
-copie act proprietate/inchiriere locuinta ;
-copie acte proprietate autoturism (carte identitate masina, certificat inmatriculare)
/drept de folosinta;
-dovada privind achitarea obligatiilor fiscale prin prezentarea certificatului de
atestare fiscala (eliberat de Directia Finantelor Publice Locale Iasi );
-chitante taxe participare licitatie: 65 lei - casieria Directiei Exploatare Patrimoniu
(pretul documentatiei:10 lei/loc,taxa de participare:5 lei/loc,garantia de participare : 50
lei/loc) ;
-cerere tip inscriere la licitatie (registratura Directiei Exploatare Patrimoniu);
-dosar de incopciat .
Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot
obtine de la Directiei Exploatare Patrimoniu, sos.Nationala, nr.43, et.4,cam.15, telefon
0232/264246-int.43.Program cu publicul :luni,miercuri: 09.00-13.00; marti,joi :12.0015.00.
Tehnoredactat
Cons. Luminiţa NEAGU
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