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JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA ORASULU I FRASIN
Nr.335 din 16.01.2018

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI FRASIN, JUDETUL SUCEAVA organizeaza in data de 12.02.2018, orele 12

LICITATIE PUBLICA

privind vanzarea suprafetei de 754 mp identica cu pf 321 83 din CF 32 I 83 Frasin situata in intravilanul
Orasului Frasin, judetul Suceava cu pretul de pornire de I 1.900 lei.

Documentatia pentru licitatie se poate procura de la sediul Primariei orasului Frasin din Orasul Frasin,
localitatea Frasin.Calea Bucovinei, nr.85, judetul Suceava incepand cu data prezentului anunt.

Pentru participarea la licitatie este necesara achitarea urmatoareloI taxe :

- taxa participare la licitatie in cuantum de 200 lei ;

- garantie de participare reprezentand l0%o din valoarea pretului terenului ;

Documente necesare participarii la licitatie :

Pentru persoane j uridice :

- act constitutiv al societatii (statut/contract), certificat de inregistrare fiscala, certificat de inregistrare la
Registrul comertului ;

- certificat fiscal din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul local al Orasului Frasinjudetul Suceava;
- actul autentic de reprezenrare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de

acestia personal ;

- copie xerox dupa chitantele care atesta plata taxei de participare si a garantiei depuse ;

Pentru persoanele fizice :

actul de identitate ;

copie xerox dupa chitantele care atesta plata taxei de participare si a garantiei depuse I

certificat fiscal din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul local al Orasului Frasinjudetul Suceava ;

actul autentic de reprezentare, in cazul in care ofertele sunt depuse de imputernicitii ofertantilor si nu de
acestia personal ;

Termenul limita de depunere a cererilor este data de 09.02.2018 ora 10,00.

Licitatia se va tine la sediul sediul Plimariei orasului Frasin din Orasul lrrasin. localitatea Frasin.Calea
Bucovinei, nr.85, judetu I Suceava.

Relatii suplimentare se pot obtine la Primaria orasului Frasin, judetul Suceava- Compartiment
urbanism,mediu si fond funciar, telefon/fax 0230 123 533 4.
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