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PRIMARIA ORA$ULUI FRASIN
Nr. 10515 din 07.12.2018

ANUNT

Primiria oraqului FRASIN organizeazd. in data de 28.12.2018. orele 09.00

LICITATIE PUBLICA

Vinzarea: suprafe{ei detcrende 1155 mp identicl cl pf 42214 dir, CF 4227 4 situati in
intravilanul orasului Gura Ilumorului, UAT Gura Humorului, jude{ul Suceava si a suprafe{ei

de teren dc 400 mp identicl cu pf33523din CF 33523 situati in intravilanul ora;ului Frasin,
UAT Frasin, jude{ul Suceava

Pre{ul de pornire al licita{iei este:

- 28.410 lei pentru pf 42214 rlin CF 1227 4 Gura llumorului
- 7.150 lei pentru pf33523 din CF 33523 Frasin

Documentalia pentru licitalie se poate procura de la sediul Plimdriei oragului Frasin. Calea
Bucovinei r.rr. 85, incepAnd cll data prezentului anun1.

Pentru participarea 1a licitalie este necesara achitarea urmitoarelor taxe:

Documente necesare participdrii la licitalie:
Pentru persoane iuridice:
- act constitutiv al societIlii (statut/contract), certificat de iruegistrare fiscal5, certificat de

iruegistrare la Registrul Corneltului;
- certificat fiscal din care sd rezulte cA nu are datorii la bugetul local al orasului Frasin, jude{ul

Suceava:
- actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernici{ii

ofefianlilor gi nu de acegtia personal;
- copie xerox dupe chitantrele care atesta plata participirii la licitalie qi a garanliei depuse.

Pentru persoanele lizicc:
- actul de identitate;
- actul autentic de reprezentare, in cazul in care olerlele sunt depuse de imputernicilii

ofertanlilor qi nu de acegtia personal;
- ceftificat fiscal din care sA rezulte cd nu aLe datorii la bugetul local al ora;ului Frasin, judelul

Suceava;
- copie xerox dupd chitanlele care atestA plata participArii la licitalie qi a garantiei depuse.

Termenul limiti de depunefe a cererilor este data de 27.12.2018 ora 14.00
Licita(ia sc va (inc la scdiul Primiric oraqului Frasin, Calea Bucovinei nr. 85.

Relalii suplimentare se pot obline la tel. 02301235334 compafiiment urbanism, mediu qi fond

- taxa participare Ia licitalie
- garanlie de parlicipare

200 lei;
10 % din valoarea prelului terenului;

funciar.

Primar


