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MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cocl fiscal nr. 4269312, tel.
0372364111, fax. 0236.816054, reprezentat legal prin dl. C ă tă lin Constantin Hurdubae cu func ţia de primar, în
calitate de proprietar, organizeaz ă LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 23.08.2017, ora 10.00 în vederea
închirierii terenului arabil, a unor imobile situate în municipiul Tecuci, concesionarea unor terenuri si vânzarea
unui teren din str. Focsa nr.77.
Persoane de contact din cadrul serviciului A.D.P.P.
- Lucian Gradea - tel. 0725802009 ; Vasile Cezar Baras - tel. 0725802100
Obiectui concesiunii îI reprezintă :
Concesionarea unui teren în suprafa ţă de 402,50 mp pentru construc ţie locuin ţă, situat în str. Vân ă tori, nr.65
Preţul de pornire la licita ţie este 90,00 lei/mp
Taxă participare la licita ţ ie este de 100 lei.
Taxa caiet de sarcini 50 lei
Concesionarea unui teren în suprafa ţă de 1924,00 mp, situat în strada Anton Cincu conf. CF 109183
Preţ ul de pornire la licita ţie este 3,62 lei/mp/an.
Taxă participare la licita ţie este de 100 lei.
Taxa caiet de sarcini 50 lei
Concesionarea unui teren în suprafa ţă de 29,40 mp, situatîn str. Elena Doamna nr.8.
Preţ ul de pornire la licita ţie este 23 lei mp/an, conf. HCL nr.10 din 27.01.2011
Taxă participare la licita ţie este de 100 lei.
Taxa caiet de sarcini 50 lei
11 - Obiectul închirierii îl reprezint ă :
1 Teren arabil lotizat dup ă cum urmeaz ă :, T25-p95-2,70ha, T38-p138-1,00ha, T 44-p 146-0,15 ha, T 44-p
146/1-0,35 ha.,T47 p171/2-1,43ha, T47p170/1-032ha, T 50-p 185/1/1-1,25 ha., T 50-p 185/2/11-1,05ha., T51-p
190/3-0,54 ha., T52/1-p 191/1/1-1,12ha., T52/2-p 193/15-1,00 ha., T52/2-p192/2/13/2-2,06 ha .,T52p19211,23 ha,T56/2-p185/1/1-0,99ha.,T70-p257/11-1,OOha .,T83-p3 12/1-0,86ha.,T87/1p420/1/38-0,55ha,T91/5p438/8lha,T98/1-p463/1/43-0,5Oha.,T132-p673/1/34-1, 15ha.,T160-p930/3-1, 25ha.,T160p 1-4,00ha,str.Ana lpatescu0,67ha.,T pod Criviţ eni -0,83ha.
Preţul de pornire la licita ţie este de 650 lei/ha/an.
Taxa de participare la Iicita ţie este de 100 lei.
Taxă caiet de sarcini 50 lei.
2 lmobil situat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.60, bl. Al, sc 1 parter, construc ţ ie cu suprafa ţa
59,14 mp, pentru activit ăţi comerţ, prest ă ri servicii,spa ţiu administrativ.
Preţ ul de pornire 20,50 lei mp/lun ă
Taxa de participare la licita ţie 100 lei
Taxa caiet de sarcini 50 lei.
3 Teren cu destina ţie curţi construcţii,situatîn str. Cuza Vod ă nr.90: lot 1-965 mp, Lot 2-965mp lot 3-955 mp.
Preţ ul minim de pornire a licita ţiei este de 2,69 lei/mp/luna.
Taxa de participare la licita ţie este de 100 lei.
Taxa caiet de sarcini este 50 lei.
lmobil K8 situat pe strada Carol nr.1, în suprafa ţă de 119 mp.
Preţ ul de pornire este de 3,1 lei mp/Iun ă .
Taxa de participare la licita ţie 100 lei
Taxa caiet de sarcini 50 lei.
Obiectul vânz ă rii îl reprezint ă :
111 Vânzarea prin licita ţie publică a unui teren în suprafa ţă de 700mp, apar ţinând domeniului privat al UAT
Tecuci, situat pe str. Foca nr.77.
Preţ ul de pornire la licita ţie este 90,25 lei mp +TVA
Taxă caietul de sarcini 100 lei
Taxă participare Iicita ţie 500 lei
Nu vor participa la licita ţie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
au debite fa ţă de Municipiul Tecuci;
sunt în Iitigii cu Municipiul Tecuci;
au fost adjudec ători ai unei licita ţii anterioare ş i nu au încheiat contract cu Prim ă ria Municipiului Tecuci.
-

nu fac dovada achit ă rii contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare ş i a garan ţ iei de participare.( în cazui
în care plata nu se face la casierie , daca valoarea acestora nu se reg ă se şte în conturile prim ă riei acestea nu se
considera achitate).
Data limit ă pentru solicitarea clarific ă rilor este de 21.08.2017.
Locul şi data limit ă pentru primirea ofertelor:
sediul Prim ă riei municipiului Tecuci, registratura prim ă riei, pân ă la data de 23.08.2017, orele 900.
Locul şi data desfăş ură rii licita ţiei publice deschise:
sediul Prim ă riei Tecuci, sala de ş edin ţe, în data de 23.08.2017, orele 1000. Fiecare ofert ă trebuie depus ă într-un
exemplar.
Contesta ţiile ap ă rute vor fi solu ţionate de c ătre Comisia de solu ţ ionarea contesta ţ iilor din Prim ă ria
municipiului Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, tel. 0372.364111 fax 0236.816054.
Data transmiterii anun ţ ului de licita ţie este 13.07.2017.
La licita ţie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, în
forma şi con ţinutul specificat în CAIETUL DE SARCINI şi DOCUMENTAJIA DE ATRIBUIRE.
Ofertan ţii r ă mân angaja ţi prin termenii ofertelor lor pentru o perioad ă de 60 de zile de la data

depunerii

ofertelor.
lnforma ţii suplimentare se pot ob ţ ine de luni pân ă vineri între orele 1000 - 12 00 , serviciul ADPP din sediul
Prim ă riei Tecuci.
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