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Primaria com. Margineni ,jud. Bacau organizeaza, in temeiul prevederilor H.G.1228 /
1990, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile
si completarile ulterioare, in aplicarea prevederilor H.C.L. Margineni nr. 33 din 29.06.2016 şi
H.C.L. Mărgineni nr41 din 11.08.2016,

LICITAŢIE

publică, cu strigare, deschisă persoanelor fizice sau juridice, române ori străine, pentru
Închirierea spaţii, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul public al
comunei.

Prima şedinţă de licitatie va avea loc in data de 07 septembrie2016, ora 10 00, la sediul
Primariei comunei Mărgineni, judeţul Bacău.

DATE TEHNICE ALE LICITATIEI

- SPATII
- spaţiu În suprafaţă de 21,31 mp

chiria lunară ( preţ minim de Începere a licitaţiei) = 2,25 euro/mp/lună
- spaţiu În suprafaţă de 6,26 mp

chiria lunară ( preţ minim de Începere a licitaţiei) = 55 Iei/lună

Situate În fostul sediu al Primăriei comunei Mărgineni, judeţul Bacău, proprietate privata
a comunei Margineni, judeţul Bacau.

La data licitatiei, spaţiile sunt liber de sarcini economice si/sau juridice.

DESTINATIE - Închirierea pentru realizare spaţiu economici.

DURATA INCHIRIERI! - 4 (patru) ani calendaristici, socotiţi de la data preluării
spaţiului, cu drept de prelungire conform prevederilor legale in vigoare.

CHIRIA LUNARĂ (preţ minim de incepere a licitatiei) = pentru spaţiul 21,31 MP
= 2,25 EURO/MP/LUNĂ valoare impusa de Consiliul local prin H.C.L. Margineni nr. 33 din
29.06.2016

CHIRIA LUNARĂ (preţ minim de incepere a licitatiei) = pentru spaţiul 6,26 MP
= 55 LEI/LUNĂ valoare impusa de Consiliul local prin H.C.L. Margineni nr. 41 din 29.06.2016

GARANTIA DE PARTICIPARE = 100 ( una sută) lei I ofertant ;

TAXA DE PARTICIPARE ( nerambursabila ) = 100 ( una suta ) lei / ofertant.
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Licitatia este deschisa numai persoanelor fizice romane ori straine.

Garanţia şi taxa de participare se vor depune, sub forma de numerar, cu chitanta
eliberată de casieria Primariei comunei Măr~ineni, judeţul Bacău sau prin virament (ordin de
plata) pana la data de 07.09.2016, ora 9.30 ~ .

Dupa acest termen - nu se mai admite inscrierea ofertanti lor la licitatia programata
in data de 07.09.2016.

Ofertantii inscrisi la licitatie vor depune la Secretariatul Primariei com. Margineni sau al
Comisiei de licitatie un Dosar de prezentare, cuprinzand copii legalizate sau xerocopii ale
urmatoarelor acte:

- chitanţele de achitare a garanţiei şi taxei de participare, eliberate de casieria Primariei
comunei Mărgineni , judeţul Bacău;

- dovada lipsei de datorii la bugetul local,
- actul de identitate al ofertantului sau, dupa caz, imputernicirea reprezentantului legal

al persoanei juridice ofertante.

INSTRUCTIUNI PRIVIND PROCEDURA LICITATIEI.
GENERALITATI

Conform prevederilor legale in vigoare, licitatia:

- se va finaliza la data de 07.09.2016 daca, in termen legal, s-au inscris minim 3 ( trei)
ofertanţi, care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de organizator ;

- se reprogrameaza pentru data de 14.09.2016 , ora 1000 sau, dupa caz, 21.09.2016 ,
ora 1000 , daca la licitatia precedenta nu s-au indeplinit conditiile de participare.

Spatiul inchiriabil poate fi vizitat in zilele de lucru, intre orele 9 QQ.. - 14 00 , pana in
preziua primei licitatii - cu insotitor din partea organizatorului.

Relatii suplimentare se pot obtine, in zilele de lucru , intre orele 8 QQ.. - 16 QQ.. , la
Secretariatul Primariei comunei Margineni, jud. Bacau, sau la tel/fax 0234 / 211.032 int 23.

ORGANIZATOR LICITATIE

COMUNA MĂRGINENI, JUDEŢUL BACĂU

SECRETAR,

COŞA ELEN~DANIELA
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