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ANUNȚ
de licitaţie cu strigare pentru vanzare teren

COMUNA MĂURENI, cu sediul in Măureni, nr.371, jud. Caras Severin, cod fiscal:
3227491, reprezentata de Primar – Filimon Brian, in calitate de vanzator, organizeaza licitatie cu
strigare pentru atribuirea contractului de vanzare – cumparare a terenului în suprafata de 1.440
mp, situat in localitatea Măureni, nr. 157 A , proprietate privata a Comunei Măureni înscris
în CF 33130.
Documentaţia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul Primariei Măureni.
Documentele privind calificarea ofertantilor pentru participarea la licitatie sunt:
A) Pentru persoanele juridice:
1.copie dupa certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Certificat
Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului-valabil in original, inclusiv copii de pe toate
actele aditionale relevante si de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala;
2.dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala,
eliberata de Serviciul Impozite si taxe locale si Directia Generala a Finantelor Publice, ambele in
original;
3. declaratie notariala a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca
societatea nu se afla in reorganizare juridica sau faliment;
4.acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii
garantiei de participare, in copie;
5.cerere de participare
B) pentru persoanele fizice autorizate:
1.Copie dupa actul de identitate;
2.Copie dupa autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta;
3.Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscala, eliberata de Serviciul Impozite si Taxe Locale si Directia Generala a Finantelor Publice
,ambele in original;
4.acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii
garantiei de particiare, in copie;
5. declaratie notariala din care sa rezulte ca persoana fizica autorizata nu se afla in
reorganizare judiciara sau faliment.
6. cerere de participare la licitatie.

Calendarul licitatiei:
29.05.2017, ora 10:00, se vor depune documentele privind calificarea ofertantilor conform
caietului de sarcini pus la dispozitie de catre organizatorul procedurii;
Sedinta de licitatie publica cu strigare si adjudecare va avea loc in data de 30.05.2017 ora 10:00.
Garantia de participare la licitatie este de 2.592 lei si se va achita pana la data de 29.05.2017 prin
ordin de plata in contul proprietarului nr. RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria
Resita sau la casieria primariei.
Sedinta publica va avea loc in data de 30.05.2017, ora 10:00 la Primaria Maureni.

Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii
este:15.05.2017.

Primar,
FILIMON BRIAN

Intocmit,
Petrisor Cosmina Simona

