ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul în Bv. C.D.Loga nr.1 , Timişoara,cod
300030, telefon 0256-408300, 0256-408367, fax 0256- 490635 , 0256-204177, cod fiscal R 14756536,
anunţã licitaţie publică cu strigare, organizata in baza Legii nr. 550/2002, in vederea vanzarii cotei de
½ din totalul spatiului cu alta destinatie, situat in Timisoara, str.I. Vacarescu nr.34, parter, Judetul
Timis, inscris in CF nr.146728 Timisoara nr. Top 17050/XIV.
Descrierea spatiului: Intregul spatiu comercial este compus din 3 incaperi cu 7% din partile
comune si 65/939 mp teren cu drept de folosinta.
-Suprafata construita totala este de 67, 204 mp
-Suprafata utila -52,55 mp
-Teren (cota parte)- 65 mp din 939 mp;
Pretul de pornire la licitatie pentru cota de ½ din spatiul descris mai sus, este de 53.454
lei, fara TVA, la care se adauga si valoarea cotei de ½ din teren de 23.728 lei, fara TVA. Pasul de
licitatie este de 5% din pretul de pornire.
Garantia de participare este de 5.345,4 lei.
Licitaţia va avea loc în data de 25.11.2011, ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului
Timişoara, Sala de consiliu.
Vizitarea spatiului va avea loc in data de 11.11.2011 intre orele 13:00 – 13:30 si in data de
18.11.2011 intre orele 13:00 – 13:30.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Licitatii – Contracte-SAD , tel. 0256-408.349,
Persoana de contact: Chindris Daniela Beatrice - consilier.
Documentele necesare pentru participarea la licitaţie sunt:
a) Pentru societăţi comerciale:
1. Certificat de inregistrare – copie, eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 zile
– original sau copie legalizata;
3. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;
4. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat
şi respectiv către bugetul local (acte originale emise de D.G.F.P. şi Primărie), nu mai vechi
de 30 zile;
5. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale că nu se
află în reorganizare judiciară sau faliment;
b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii (persoane fizice sau asociaţii familiale):
1. copia actului de identitate;
2. copia autorizaţiei de funcţionare eliberată de autoritatea competenta sau copia actului legal
de constituire, după caz;
3. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat
şi respectiv către bugetul local ( acte originale emise de D.G.F.P. şi Primărie – nu mai
vechi de 30 de zile);
Garanţia de participare la licitaţie, reprezentind 10% din pretul de pornire se poate
constitui cu ordin de plată in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria
Timisoara, sau cu scrisoare de garanţie bancară.
Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei şi se poate achita la casieria Primăriei
Municipiului Timişoara, pe baza de notei de plata intocmita la Biroul Licitatii Contracte SAD sau cu ordin de plata in contul RO89TREZ62124510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Timisoara.
Documentele de participare împreună cu copiile actelor ce atestă achitarea garanţiei şi
taxei de participare se inregistreaza în plic închis la sediul Primariei Municipiului Timisoara,
Bv.C.D.Loga nr.1, ghişeul nr.9 sau 10 , camera 12, până la data de 18.11.2011, ora 0900.
Pe plic se va scrie adresa spatiului de licitat si denumirea ofertantului.

PREŞEDINTELE COMISIEI,
ING. ADRIAN ORZA

