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MUNICIPIUL TCUC 
	 vvcl: wvvw.jiiccc.r: 

R 1 M A R 	 eis1tur(anîicipiuhccuci.1-o 	11!. 

Nr. 83039/ 1210.2018 

ANUNT 

Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177, fax. 

0236.816054, reprezentat legai prin dl. C ă tă lin Constantin Hurdubae cu func ţia de primar, în calitate de proprietar, organizeaz ă  
LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data 14.11.2018, ora 10.00 în vederea închirierii, concesionarii si vânză rii unor imobile(terenuri 

construcţ ii) situate în municipiul Tecuci. 

Persoana de contact din cadrul serviciului A.D.P.P. 

- 	Lucian Gradea - tel. 0725802009 

Baraş  Cezar—tel. 0725802100 

l 	Obiectul concesiunii î1 reprezint ă : 

1 Concesionarea unui teren (lot 17A) peritru construire garaj, în zona inclustrial ă  bloc T4, suprafa ţa total ă  24 mp. 

Preţul de pornire la licita ţie este 25,2 lei/mp/an. 

Taxă  participare la licita ţie este de 100 lei. 

Taxa caiet de sarcini 50 lei 

2 Concesionarea unor terenuri (lot 6, lot 8, lot 9) pentru construire garaje,in zona Smaranda Br ăescu, in suprafa ţă  total ă  
130,5mp 

Preţul de pornire la licita ţie este 25,2 lei/mp/an. 

Taxă  participare la licita ţie este de 100 lei. 

Taxa caiet cle sarcini 50 lei 

11 - Obiectul închirierii îI reprezint ă : 
1 Imobil situat în munici ţ iul Tecuci, str. Gheorghe Petrscu, nr.60, bI. Al, sc 1 parter, construc ţie cu suprafa ţa 59,14 mp, 

pentru activităţi comerţ, prestă ri servicii, spa ţiu administrativ. 

Preţul de pornire 20,50 lei mp/lun ă  
Taxa de participare la licitaţie 100 lei 	 •. 	. 	 . 

Taxa caiet de sarcini 50 lei. 

2 Teren cu destinatie curti construc ţii,situat îrt str. Cuza Vod ă  nr.90: lot 1-965 mp,Lot 2- 965mp lot 3-955 mp. 

Preţul minim cle pornire a Iicita ţiei este de 2,69 lei/mp/luna. 
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3 Teren cu destinaţie construcţie in suprafaţă  de 33 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.30C 

Preţul de pornire licita ţie 13,53 lei/mp/lun ă  
Taxă  participare la licitaţie 200 lei 

Taxă  caiet sarcini 50 lei 

111 - Obiectul vânzării î1 reprezintă : 
1 Vânzare prin licita ţie publică  a unui tereii in suprafa ţă  de 108 mp, cu destina ţie construcţie, situat în Tecuci, str. Mircea 

Eliade, nr.248. 

Preţul de pornire la licita ţie este 94 lei mp-FTVA 

Taxă  caiet sarcini 50 lei. 

Taxă  participare la licita ţie 100 lei 

2 Vânzare prin licita ţie publică  a unui imobil (construcţie şi teren), aparţinând domeniului prival al municipiului Tecuci, în 

suprafa ţă  de 3059 mp, situatîn str. Gh. Petra şcu, nr.64-66, CF 109392. 

Preţ  de pornire 255.050 euro + TVA. 

Taxă  caietul de sarcini 100 lei 

Taxă  participare lictta ţ ie 1500 lei 

4Nânzarea prin licita ţie publică  a unui imobil (construcţie şi teren) apar ţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, str. 

Gh. Petra şcu, nr.64-66 pavilion K, construcţie 745mp şi teren aferent 971mp 

Preţul de pornire 915662,72 lei-i-TVA 

Taxă  -Caiet sarcini 100 lei 	 . 

Taxă  participare licita ţie 1500 Iei 	 . 

Nu vor participa ta licita ţie persoariele juridice sav iersoanele fizice care: 

- 	au debtte fa ţă  de Municipiul Tecuci; 

- 	suritîn litigti cu MuniciptulTecuci 

- 	au fcst adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat ccritract cu Prim ă ria Municipiului Tecua 

riu fac dovada achitarii coritravalorii caietului de sarcirii taxei de particlpare şl a garanţiei de parricipare ( tri cazul in care plata 

nu se face ta casierie, daca valoarea acestot -a iiu se regase şt-e în conttirile primăriei acestea riu se corisidera a.chitate) 

Datalimîtperitru sdicitareadatific ăriioresr-e de 	 , 	. . 	 . • 	.. -. . 	.. 	 • : 

1.ocul ş i data timită  pentru primirea ofert€lcr: 	 . : 	 - 	 • : 	• 	• 	. 



sed 	Prnie rcipuui ecuci, registraru:a pnei, pâ:: a caa ce 4.ii.2C8, oreie 9 °  

Locul 5i data desfăş ur ă rii !icita ţ iei pu bice desch:se: 

sediui Prirn ă riei Tecuc!, sala de şedin ţe, în data de 14.11.2018, orele 
iOoc. 

 F!ecare ofert ă  trebuie depus ă  într-un exernp!ar. 

Contesta ţ iiie apă rute vor i soiu ţ ionate de c ă tre Cornisia de so!u ţ ionarea contesta ţ iiior din Frirn ă ria rnunicipiuiui Tecuci, 

cu sediui în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, tei. 0372.364177 fax 0236.816054. 

Data transmiterii anun ţuiui de licitaţ ie este 15.10.2018. 

La licita ţie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documenteie de participare, în forma ş i 

con ţ inutul specificat în CAIETUL DE SARCINI ş i DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE. 

Ofertan ţ ii rămân 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 ţine de iuni pân ă  vineri între orele 1000 	1200  , serviciul ADPP din sediui Prim ă riei 

Tecuci. 

P R I M A R, 	 ŞEF SERVICIU ADPP 
Cătălin ConstantinHurdub 	• • 	 Lucian (}radea 


