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ANUNŢ
Primăria Municipiului Iaşi, cu sediul în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11,
organizează:
Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unor spaţii comerciale in
data de 11.04.2019, ora 11.00.

- Data limita pentru depunerea dosarelor 10.04.2019, ora 13.00.

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

Anexa 1
ANUNŢ
Privind organizare licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unor spaţii
comerciale
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI organizează în data de 11.04.2019, ora 11.00, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea
unor spaţii comerciale, având următoarele elemente de identificare:
1. Spațiu comercial situat în municipiul Iaşi, str.Frumoasa nr. 4, bloc 918, tr.2,
subsol+parter, judeţul Iaşi- CF 120041-C1-U46 a UAT Iasi, cu suprafaţa utilă de 50,60
mp (suprafaţă construită de 40 mp) şi teren de 4 mp reprezentând cota indiviză de
0,29% de sub construcţie.
Preţ pornire licitaţie: 195000 lei.
2. Spațiu comercial situat în municipiul Iaşi, str.Neptun nr. 24, bloc 774, tr. 3, parter,
judeţul Iaşi- CF 120953-C1-U31 a UAT Iasi, cu suprafaţa utilă de 67,61 mp (suprafaţă
construită de 87,04 mp) şi teren de 12,43 mp reprezentând cota indiviză de 0,95% de
sub construcţie.
Preţ pornire licitaţie: 270000 lei.
Data limită pentru depunerea dosarelor : 10.04.2019, 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 persoane juridice sau persoane fizice autorizate:
1.copie de pe certificatul de înmatriculare, actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele
adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;
2.scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română (original);
3.dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea certificatelor de atestare
fiscală eliberate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin
unităţile fiscale competente (DGRFP), pentru bugetul de stat şi Direcţia Generală
Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi (DGEFPL) pentru bugetul local (originale);
4.declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care
să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
5. copie document de plată a garanţiei de participare la licitaţie ( 10% din preţul de pornire al
licitaţiei)
ce
poate
fi
achitată
prin
decontare
bancara
în
contul
RO45TREZ4065006XXX000460, C. F. 4541580 ;
6. copie document de plată a taxei de participare la licitaţie ( 0,5% din preţul de pornire
al licitaţiei) ce poate fi achitată prin virament bancar în contul (cod IBAN) :
RO16TREZ40621360206XXXXX - C.F. 4541580 ;
7. cerere înscriere licitaţie-formular tip;
8. dosar de încopciat.
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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