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                                      PRIMĂRIA ORAŞULUI FRASIN, JUDEŢUL SUCEAVA 
scoate la licitaţie publică în vederea vânzării, spaţiul comercial cu o suprafaţă utilă de 

99,61 mp compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 identificate cadastral cu nr. 775/I-A-

C1-U15 din CF 1621 Frasin şi încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6 identificate 

cadastral cu nr.776 – C1- U15 din CF 1622 Frasin situat în Oraşul Frasin, localitatea Frasin, 

Calea Bucovinei, nr. 86 la parter Bloc I 2,  proprietatea S.C.Dealul Mare –Societate 

Cooperativă ( fostă Cooperativă de consum, J 33/1024/1991) cu sediul în oraşul Frasin, 

judeţul Suceava, imobil aflat în executare silită şi care face obiectul dosarului de 

executare silită înregistrat la Primăria oraşului Frasin cu nr.1 din 11.04.2013, pentru 

recuperarea datoriei reprezentând impozite şi taxe datorate bugetului local al Oraşului 

Frasin, judeţul Suceava de către S.C.Dealul Mare –Societate Cooperativă ( fostă 

Cooperativă de consum, J 33/1024/1991) cu sediul în oraşul Frasin, judeţul Suceava în 

calitate de debitor, cu preţul de pornire de 90.300 lei, în data de 04.11.2014 ora 12,00 la 

sediul Primăriei oraşului Frasin, judeţul Suceava din oraşul Frasin, Calea Bucovinei, 

nr.85, judeţul Suceava, cod 727245. 

                                 Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să înştiiţeze despre 

aceasta Primăria oraşului Frasin în calitate de organ de executare silită înainte de data de 

04.11.2014. 

                                 Toţi cei interesaţi în cumpărarea bunului să se prezinte la termenul de 

vânzare la sediul Primăriei oraşului Frasin şi până la data de 03.11.2014 inclusiv, să prezinte 

oferte de cumpărare şi să depună : o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară în 

cuantum de 903 lei şi dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. 

Ofertele de cumpărare vor fi însoţite şi de restul documentelor prevăzute în caietul de 

sarcini al licitaţiei publice, ce poate fi obţinut de la sediul Primăriei oraşului Frasin. 

 

Data : 22.10.2014 

 

 

 

PRIMAR, 

ing.Balan Marinel 

 

 

 

 

 

 

 


