
 

 

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE- 

închirierea spatiilor comerciale din piata agroalimentara a Comunei Matasari 

 

Primaria Comunei Matasari cu sediul in Matasari, str. Principala, nr.253A, judetul Gorj în 

temeiul Hotărârii Consiliului Local Matasari nr. 7 /26.03.2015, organizează licitaţie  publică cu 

strigare pentru inchirierea a patru spatii situate in imobilul Piata Agroalimentara din 

Matasari, str. Principala, nr. 178A, jud. Gorj in scopul desfasurarii de activitati de comert: 

 -unul fiind in suprafata totala  de 15 mp, avand destinatia de comercializare de oua, 

 -cel de-al doilea fiind suprafata totala  de 20 mp, avand destinatia de comercializare de carne,  

-cel de-al treilea fiind suprafata totala  de 20 mp, avand destinatia de comercializare de lactate si  

 -cel de-al patrulea fiind suprafata totala  de 20 mp, avand destinatia de comercializare de peste . 

 Calendarul licitaţiei:  

- până la data de 28.04.2015 orele 15.00 se vor depune documentele de calificare de către 

potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul 

procedurii;  

- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 29.04.2015 ora 

10.00,  

Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie sunt:  

     A. Pentru persoane juridice: 

   (1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, 

Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte ca poate 

desfasura activitatea pentru spatiul la care liciteaza; 

    (2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare 

fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale de Primaria  de pe raza unde isi are sediul şi 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original; 

    (3) declaraţie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să 

rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; 

    (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), 

respectiv  chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie; 

    (5) acte doveditoare,  respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii 

garanţiei de participare, in copie ; 

    (6) procură pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie 

    (7) cerere tip de participare la licitatie (FORMULARUL NR. 1), completata in clar, semnata si 

stampilata de ofertant. 

 

     B. Pentru persoane fizice autorizate: 

    (1) copie de pe actul de identitate; 

   (2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul 

legal de constituire din care sa rezulte ca poate desfasura activitatea pentru spatiul la care 

liciteaza, după caz; 

    (3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare 

fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale al Primariei  de pe raza unde isi are sediul 

şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ; 
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    (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), 

respectiv  chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie; 

    (5) acte doveditoare,  respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii 

garanţiei de participare, in copie ; 

    (6) procură pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie ; 

    (7) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că persoana fizica autorizata nu se afla 

in reorganizare judiciara sau faliment; 

     (8) cerere tip de participare la licitatie (FORMULARUL NR 1), completata in clar, semnata si 

stampilata de ofertant. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire şi se achită până la data de 

28.04.2015, orele 15.00 la casieria Primariei  Matasari.  

Pretul pentru obtinerea caietului de sarcini este de 10 lei si poate fi procurat de la sediul 

Primariei Matasari din Matasari, str. Principala, nr.253A, judetul Gorj.  

Contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie.  

Informaţii suplimentare se pot obtine la Primaria Matasari - Matasari, str. Principala, nr.253A, 

judetul Gorj, Biroul Urbanism, tel .0748230707. 

 


