
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE 
 
 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul în Bv. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, 
cod 300030, telefon 0256-408.30, fax 0256-204.177, cod fiscal R 14756536, anunţă 
licitaţie publică deschisa cu strigare, organizată în baza Legii nr. 215/2001, în 
vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie situate în Timişoara: 

 
 

Nr. crt. Adresa spaţiului 
Suprafata 

(m.p.) 
Situarea  
in imobil 

Tarif pornire  
la licitatie 

EURO/M.P./LUNA 

1.  STR. J. PREYER NR. 13 28,44 
Parter cu intrare 

din stradă 
4 

2.  STR.J.PREYER NR.31 30,75 
Parter cu intrare 

din strada 
4 

3.  STR.E.TEODOROIU NR.13 34,5 
Parter cu intrare 

din strada 
3 

4.  BV.GEN.I.DRAGALINA NR.14 92,77 
Subsol cu 

intrare din curte 
2 

5.  STR. DACILOR NR. 13 44,1 
Parter cu intrare 

din curte 
3 

 
Taxa de participare este in suma de 100 lei si este stabilită pentru a compensa 
cheltuielile efectuate cu publicitatea licitaţiei. Taxa de participare nu se restituie.  
Contravaloarea taxei de participare se poate achita prin virament în contul 
RO78TREZ62121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara de 
către Municipiul Timişoara, cod fiscal R 14756536 sau în numerar la casieria 
Primăriei Municipiului Timişoara în baza notei de plată emisă de Biroul Valorificare 
Spatii cu Alta Destinatie, etajul II, camera 221. 
Garantia de participare este de 500 lei si se constituie prin ordin de plată în contul 
nr.RO12TREZ6215006XXX000334, deschis de Municipiul Timişoara la Trezoreria 
Municipiului Timişoara.În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie 
prezentată cel mai târziu la deschiderea plicurilor. 
 Licitaţia va avea loc în data de 21.04.2015, ora 1100 la sediul Primăriei 
Municipiului Timişoara, Sala de consiliu. 

Vizitarea spatiilor va avea loc in baza solicitarilor telefonice,  la numarul de 
telefon 0256-408.454. 
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Valorificare SAD , tel. 0256-
408.454, persoana de contact: Marinela Bandi – Sef Birou. 
 
 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. Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la 
bugetul de stat, obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice;(nu mai 
vechi de 30 de zile- original) 

4. Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor către bugetul local al Municipiului Timişoara (document 
original eliberat de Primăria Timişoara, Direcţia Fiscala a Municipiului 
Timisoara nu mai vechi de 30 de zile); 

5. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii 
comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 

6. Dovada achitării garanţiei şi taxei de participare, original – in original 
semnate si stampilate de catre banca; 

 
b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii (persoane fizice sau 

asociaţii familiale, I.I.): 
1. copia actului de identitate; 
2. copia autorizaţiei de funcţionare eliberată de autoritatea competenta sau 

copia actului legal de constituire, după caz; 
3. Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la 

bugetul de stat, obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice;(nu 
mai vechi de 30 de zile- original) 

4. Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor către bugetul local al Municipiului Timişoara ( 
document original eliberat de Primăria Timişoara, Direcţia Fiscala a 
Municipiului Timisoara nu mai vechi de 30 de zile- original); 

5. Dovada achitării garanţiei şi taxei de participare, original, semnate si 
stampilate de catre banca; 

 
Documentele de participare se inregistreaza în plic închis la sediul 

Primariei Municipiului Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, ghişeul nr. 10 sau 11, 
camera 12, până la data de 20.04.2014, ora 1100.  

Pe plic se va scrie adresa spatiului de licitat si denumirea 
participantului. 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI, 
SORIN IACOB DRAGOI 

 
 
  


