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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI ORGANIZEAZĂ ÎN
DATA DE 18.12.2018 ora 14.00, sala 1, parter,
LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU
VANZAREA UNOR SPAŢII COMERCIALE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI organizează în data de 18.12.2018, ora 14.00, în conformitate
cu prevederile HCL nr. 488/2018 şi HCL nr. 492/2018, licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea următoarelor bunuri imobile:
1.Spaţiu comercial situat în municipiul Iaşi, str. Petre Ţuţea nr. 19, bloc 915, tr.1, parter, judeţul
Iaşi- CF 122412-C1-U36 a UAT Iasi, cu suprafaţa utilă de 31,76 mp (suprafaţă construită de 39
mp) şi teren de 6,50 mp reprezentând cota indiviză aferentă spaţiului de 0,46% din terenul cu
nr. Cadastral 122412
Preţ pornire licitaţie: 151351 lei.
2.Spaţiu comercial situat în municipiul Iaşi, str. Rediu Tătar, bloc 481, parter, judeţul Iaşi- CF
121101-C1-U78 a UAT Iasi, cu suprafaţa utilă de 17,03 mp şi teren de 20 mp reprezentând cota
indiviză aferentă spaţiului din terenul cu nr. Cadastral 121101.
Preţ pornire licitaţie: 63531 lei.
Data limită pentru depunerea dosarelor : 17.12.2018, ora 13.00, la sediul Direcţiei Exploatare
Patrimoniu (DEP) din Iaşi, Şos. Naţională nr. 43.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Iaşi din Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt
nr.11, sala 1, parter.
Documente necesare pentru întocmirea dosarului de participare:
a) Pentru persoanele juridice:
- cererea de participare;
- copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare
la licitatie ( 36 lei+ 100 lei) ce pot fi achitate prin virament bancar în contul (cod IBAN) :
RO16TREZ40621360206XXXXX - C.F. 4541580;
- copie de pe chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanţiei de
participare ( 10% din preţul de pornire al licitaţiei) ce poate fi achitată prin decontare bancara în
contul RO45TREZ4065006XXX000460, C. F. 4541580;
- certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerţului;
- certificat constatator privind starea firmei, valabil la data depunerii cererii, emis de ONRC;
-certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia Generală şi Finanţe
Publice Locale Iaşi, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, care să ateste faptul că ofertantul nu
are debite restante către bugetul local;
- certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF), prin unităţile fiscale competente (DGRFP), care să ateste faptul
că ofertantul nu are debite restante către bugetul de stat;
- scrisoare de bonitate bancară din partea unei bănci prin care ofertantul îşi poate dovedi
capacitatea economico-financiară;
- declaraţie pe propria răspundere că nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare
judiciară;
- împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al acestuia;
- cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen de 15 zile de la
semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câştigător.
b) Pentru persoanele fizice :
- cerere de participare;
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe chitanţa reprezentând contravaloarea caietului de sarcini si a taxei de participare
la licitatie ( 36 lei+ 100 lei) ce pot fi achitate prin virament bancar în contul (cod IBAN) :
RO16TREZ40621360206XXXXX - C.F. 4541580 ;
- copie de pe chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanţiei de
participare ( 10% din preţul de pornire al licitaţiei) ce poate fi achitată prin decontare bancara în
contul RO45TREZ4065006XXX000460, C. F. 4541580;
- certificat de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către Direcţia de Finanţe Publice
Locale din cadrul Primăriei municipiului Iaşi, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite
restante către bugetul local al Municipiului Iaşi;
- împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;
- extras de cont prin care face dovada unui depozit bancar reprezentând cel puţin
jumătate (50%) din preţul de pornire a licitaţiei;
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- cont bancar în care se va restitui garanţia de participare la licitaţie în termen de 15 zile de la
semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câştigător.
Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot
obţine la sediul DEP-SASC, et.4, cam.7 sau la telefon 0232264246, int 126.
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