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P R 1 lm A I 	 rcisratura()ncipiutecucLro 	- 

Nr. 	 27.12.2018 

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

0236.816054, reprezentat legal prin dl. C ătă lin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizeaz ă  
LICITATIE PUBLICA DESCHISA•la data 31.01.2019,•ora 10.00 în vederea închirierii, concesionarii si vânză rii unorbunuri situateîn 
municipiu! Tecuci. 
Persoana de contact din cadru! serviciului A.DI.P. 

- Lucian Eradea - teL 0725802009 
- Baras Gezar 

l 	Obiectui concesiuiiii îl reprezintă: 

2 Goncesionarea unor terenuri :(lot  6 $i8 ) p.entru construire garaje;in zona Srnaranda Br ăescu, in suprafaţă  totaţă  87  .mp 
Pr.eţul de pornire ia licita.ţ ieeste25,2 lei/mp/an. 
Taxă  participareia Jicitaţ ie estede 100 lei. 
Taxa caiet ide sarcni 5i) tei 

H - .Obiectul închirierii îI reprezintă : 

1 lmobil situat în rnunicipiul Tecuci, :str. Gheor.ghe Petrascu, nr.60, bl. A1, sc i patter, construo ţie cu suprafa ţa 59;14 mp, 
pentru activităţi cornerţ, oprestàri servî.cii, spa ţiu administrativ. 
Pretul de pornire 20,50 lei mpilun ă  

Taxa de .participare la licita ţîe 100 Jei 
Taxa caiet .de sarcini 50 lei. 

2 Teren cu destinaţie curti cot1strutii,situat în str. Cuza Vod ă  nr.90: Iot 1-965 mp,l.o.t 2-965np lot 3-955 mp. 
Preţul rninim de pornire a licita ţiei este de 2,69 Jej/mp/luna. 
Taxa de partîcipare la Jicita ţie este de 100 lei. 
Taxa caiet de sarcini ;este 50 lei. 

3 îieren cu destînatie activite cornerciaiă  sLprafaţă  4mp. 
Preţuil rnînimde pornire a licitaţiei 13,53 leirnpl.ună  ............ ....................• 

Taxă  participare liritapie :100 Iei 
Taxă  caiet sarcini 5,0 iei 

111 - Obietu zzriiil mprezintă  
i. Vănzarea .prin lîcitaţie publică  a imiii teren în suprafa ţă  te59€ rnp. .str.. î.nţiiievozi F lL993 

P.reţ  de pomire 233 .Iej/rnp -i-]VA 
Taxă  participare ]a licita ţfe500 Jei 
Taxă  caiet sarrini :iLDD ldi 

2 Vânzare prin ii.cita ţ ie pubîidă  ia unui imbi! (constru ţie si ter.er.), aparţirîâ:nd dorneniuluri prual .al rnurii.cipiului Tecuci, î.n 
su.prafaţă  de 3059 mp, situat n str. Gh. Retra şcii, nr.64-6, CF .10392. 

Preţ  de poriiire 25525D euro i-1P7A. 
Taxă  caietu] (de sarci 1  100 lei 

Taxă  partidipare iditaţie.1500W   
4.Vânzarea ;prin ;liditaţie:pu.bIidă  a unui ::irnobi!constr.uctie şi;i.eret:) aparţi nd\dorneriiituprivataiMuri,ciililu.î liecuci, str 

.Gh. Petraşcu, .nr.64-66 pavîlionX, ronstruoţie 74Srnp ş i teren aferent97irip 
Preiţul de pornire 	 eirA 

Taxă  Caielt sardirii lOD léi 
Taxă  partioipare iicita ţ ie 115€XO 1ei 

5 . \Vânzar.e prin icita ţie p.ublidă  a unui autoturisrn rn:arca DACIA LOGAf, an fhricaţIe 2016, capaditatecilindrică  1461 
Preţui de pornire5&3B9O!ei 
Taxă  raiet .sarcirii SDlidi 

	

Taxă  partîcipare licitaie 100 ldi 	 . 

Ni.i or prtidipa ia ticitate persoane1e rpmffice aupesatiele ice care: 
- ;au debite f ţ  de Mirniciiu1 Tecuci; 
- 	suntîniitigiiru Jciul1ieouci; 
- 	au fost adjudecă tori ai unei Iiditaţiiaaterioare ş i riu au În-cheie cort tcu Prirnă ia fv1unioipi1ui Tecuoi. 

nu fac dovacia arhită rii .cortravatorii raieltuiui de sarririi, taxdi de participare ş i a .garar(ţiei de ;partîdpare( în caz.ul în care ptata 
nv se tace Ja casierie, dacaaioarea :acestora nu se reg ăseşte în conti.nilr prim ă iei.aresteanv se oonsiclera achitate). 

Data lirnită  pentru solicitaf.eaciarilîc ărilor estecie 2801.2019 
Locul si Éata lirnită pentru primir€afertelor: 

sediul Primă riei muriicipiului Tecuci,eegsaura primriei, pn ă  ladata de 310i09, 0rele9 



Lccu si cata ousc; .citat:ei 	c•escb;se: 

sediu Pre ecuc, saa ce ESirC, 	data oe 51.D1.28t9. oee 1C ° . iecare cfert trebuie deous ă 	exemo;ar. 

Ccrtestatiile ao ă rute vor t soiu ţ or.ate de că tre Cornisia de soiu ţior.area cortestatbcr dir Prirn ă a murcpiuiu Tecuci, 

cu sediul în Tecuci, strada 1 Decernbrie 1918, nr. 56, tel. 0372.364177 fax 0236.815054. 

Data transmiterii anun ţului de licita ţie este 27.12.2018. 

La Jicita ţ ie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, în forma ş i 

con ţinutuf specificat în CAJETUL DE SARCINI ş i DGCUMENTATJA DE ATRIBUJRE. 

Ofertan ţ ii rămân angaja ţi prin termenii oferteJor lor pentru o perioad ă  de 60 de 2i1e de la data depunerii ofertelor. 

lnforma ţii suplimentare se pot ob ţine de luni până  vineri între orele 1000  - 120  , servicitil ADPP din sediul Prirn ă riei 

Tecuci. 

PRIMA;R, 
Cătălin Constantin Hurdbe 

ŞEF SERVICJU APP 

Lucin Gadea 


