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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA-CRISTUR

AliUnt privind licitaţia publica pentru inchirierea spaţiului cu alta
destinaţie
PRIN LICITAŢIE PUBLICA CU STRIGARE
Consiliul local al comunei Recea-Cristur, cu sediul in comuna Recea-Cristur, nr.157,
inchiriaza prin licitaţie publica cu strigare spaţiul cu alta destinaţie din imobilul situat in
incinta Căminului Cultural din localitatea Ciubancuta, comuna Recea-Cristur, jud.Cluj, in
suprafaţa de 54 mp.
Licitaţia publica cu strigare va avea loc la sediul Primăriei, localitatea Recea-Cristur, nr.157,
jud. CLUJ, Sala de şedinţa, in data de 06.04.2017 începând cu ora 13. Relaţii suplimentare
si achiziţionarea caietului de sarcini la CASERIA Primăriei Recea-Cristur, nr.157, jud. Cluj .
Cererea de ins criere, oferta, taxa de participare, garanţia de participare, impreuna cu
documentele necesare in vederea participării la licitaţia publica cu strigare se vor depune pana
la data de 05.04.2017, inclusiv, ora 15,00 la registratura Primăriei Recea-Cristur, nr.157, jud.
Cluj.
Caietul de sarcini se va elibera după depunerea taxei de participare.
Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare este 10% din valoarea
chiriei anuale care se va achita la casieria primăriei RECEA-CRISTUR .
Caietul de sarcini se va elibera după depunerea taxei de participare. Poate participa la licitaţie
orice persoana fizica sau juridica romana ori străină care are calitatea de comerciant sau
prestator de servicii,potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoana juridica de drept public
sau o societate comerciala la care statul roman este acţionai' majoritar.
Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie:
1. pentru societăţi comerciale si organizaţii cooperatiste:
1. Copie după certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului
comerţului, de pe actul constitutiv,inclusiv de pe toate actele adiţionale
„ , _„
„ ^4*eIe.vante^siMe.pe^cerificatul,de inregistrare -fiscala;™-,
^^
2. Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale,prin certificat de atestare fiscala,
Taxe si Impozite din cadrul Primăriei pe raza caruia este domiciliul fiscal.
3. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese.
2. pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:
copie după actul de identitate si de pe autorizaţia de funcţionare eliberata de Oficiul
Registrului Comerţului sau după actul legal de constituire, după caz, precum si un
certificat de atestare fiscala, eliberat de Taxe si Impozite din cadrul Primăriei pe raza
caruia este domiciliul fiscal

Primar,
RUS LAURI AN ALEXANDRU

