JUDEŢUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale si
Hotărârii Consiliului Local nr. 487 din 28.12.2007 Primăria Municipiului Bacău
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor
imobile (construcţii şi teren) aparţinând domeniului privat al municipiului Bacău
1.Denumirea şi sediul proprietarului: MUNICIPIUL BACĂU str. Mărăşeşti nr.6
2.Prezentarea imobilelor supuse vânzării:

Nr.
crt.

Denumirea
imobilului şi
adresa

1.

P.T. 36, str. Victor
Babeş

2.

C.T. Cuza Vodă,
str. Cuza Vodă
nr.8, sc.C

3.
4.
5.
6.

C.T. Energiei, str.
Energiei
nr.24,
sc.C
P.T. 59 bis, str. 22
Decembrie
P.T.152 bis, str.
Radu Negru
P.T.23, str. Teiului
(incinta SOMA)

Taxa
de
Preţul de Preţul
pornire al caietului de participare
la licitaţie
sarcini
licitaţiei
Suprafaţa
RON
RON
Euro
cu TVA
cu TVA
fără TVA
inclus
inclus
inclus
116.500
289 mp
1000
500
86 mp
supr.cons.
69,1mp
supr.utilă
63,66mp

28.600

19.769

1000

500

1000

500

277mp

105.135

1000

500

262 mp

106.305

1000

500

78 mp

29.300

1000

500

3. Locul unde poate fi ridicată şi studiată documentaţia din caietul de sarcini :
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU –DIRECŢIA PATRIMONIU, str.
Pieţii nr.1
4.Data şi locul până la care se primesc ofertele: 29.01.2008, ora 16,00,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti nr.6
5. Limba de redactare a ofertelelor: limba română
1

6. Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei : 30.01.2008, ora 10,00, PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti nr 6
7. Actele necesare înscrierii la licitaţie:
- dovada privind constituirea garanţiei de participare;
- copie carte identitate;
- copie certificat inregistrare O.R.C. (pt.persoane juridice);
- împuternicirea persoanei care reprezintă cumpărătorul la licitaţie (dacă este
cazul).
- certificat fiscal emis de Administraţia Financiară a municipiului Bacău;
- certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la
bugetul local;
- dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 1000 RON în
contul RO 28 TREZ 0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Bacău
- dovada achitării taxei participare la licitaţie în sumă de 500 RON, în contul RO
28 TREZ 0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Bacău
- dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în contul RO 28 TREZ
0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Bacău
(Aceste taxe se vor prezenta în copii tip xerox după chitanţele eliberate de casieria
Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.).
- dovadă de la Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care
să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are
ca obiect pretenţii rezultate din neplata la termen a chiriei datorate şi a penalităţilor
aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părţi;
8.Denumirea, adresa, faxul şi adresa de e-mail ale autorităţii contractanté unde se
transmit ori se depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile: PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti nr.6, 0234/588757, e-mail
primărie@primariabacau.ro

PRIMAR,
ING. ROMEO STAVARACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
ing.GAVRIL PIRCU
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