UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEŞTI
Str. V. Alecsandri 14, Moineşti, Jud. Bacău, cod 605400
: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428

Nr. 20.06.2017

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

ANUNŢ LOCAL

Primăria Municipiului Moineşti cu sediul pe strada Vasile Alecsandri, nr. 14,
judeţul Bacău, telefon: 0234363680, fax: 0234365428, organizează la sediu, în data de
11.07.2017 ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, pentru închirierea spaţiilor, după
cum urmează :
1) Hala lactate:
- Spaţiu în suprafaţă de 18,06 mp;
- Spațiu în suprafață de 19,60 mp;
Prețul de pornire a licitației este de 16 lei/mp/lună, conf. HCL 62/19.05.2016.
2) Hala agroalimentară:
- Spațiu nr.6 în suprafață de 8,40 mp,
- Spațiu nr. 9 în suprafață de 8,68 mp
Prețul de pornire a licitației este de 20 lei/mp/lună, conf. HCL 62/19.05.2016.
Termenul de închiriere este 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii.
Garanția de licitatie este de 300 lei/ofertant, returnabilă participanților declarați
necâștigători.
3) Spațiu în suprafață de: 75,32 mp;
Prețul de pornire a licitației este de 16 lei/mp/lună, conf. HCL 62/19.05.2016.
Termenul de închiriere este 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Garanția de licitatie este de 1500 lei/ofertant, returnabilă participanților declarați
necâștigători
Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei/ofertant.
Ofertanţii care doresc să participe la licitaţie vor depune dosarele de înscriere până la
data de 07.07.2017, ora 13.30, la secretariatul Comisiei – telefon 0234363680, interior
207. Dosarele vor cuprinde următoarele documente:
a) cerere de participare;
b) copie după actul de identitate al reprezentantului ofertantului
c) certificatul fiscal de la Serviciul Venituri din cadrul Primăriei
Municipiului Moineşti și de la Primăria unde își are sediul/ domiciliul
ofertantul;
d) certificat fiscal eliberat de ANAF;
e) copie după certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
(inclusiv anexa din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului, sau
eventuale modificări), pentru ofertanţii profesionişti;
f) certificatul de producător (original şi copie) cu viza în termen, pentru
ofertanţii persoane fizice;
g) descrierea sumară a produselor ce vor fi comercializate;
h) copii ale chitanţelor privind achitarea taxei de participare la licitaţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine, direct la sediu sau prin telefon 0733959409,
zilnic între orele de program ale primăriei.

PRIMAR,
Jr. Valentin Vieru

