ANUNȚ LICITAȚIE
(Vânzare imobil – teren in suprafaţă de 8841 mp, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în
extravilanul orașului Geoagiu, înscris în CF 63968 Geoagiu, nr. cad. 63968)

1.

Informaţii generale privind organizatorul licitației:

Primăria orașului GEOAGIU, str. CALEA ROMANILOR nr. 141, GEOAGIU, judeţul
HUNEDOARA, telefon +40 254248880, fax +40 254248881, email: secretar@geoagiu.ro
2.

Informaţii generale privind obiectul licitației:

Obiectul vânzării este reprezentat de un teren în suprafață de 8841 mp, înscrise în CF 63968
Geoagiu, nr. cad. 63968, proprietate privată a orașului Geoagiu, situat în extravilanul orașului Geoagiu .
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment Juridic/ Birou Secretar din aparatul de specialitate al primarului
orașului Geoagiu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar din documentația de atribuire:
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra cost, la o valoare de 50 lei, plătibili
la casieria unităţii.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/09/2015, ora 13.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.09.2015, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr.
141, Compartimentul Registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare participant poate depune
doar o singură ofertă pe suprafaţă.
5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.09.2015, ora 13.00, la sediul Primăriei orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141 – Sala
de Ședințe a consiliului local.
6. Prețul de pornire al licitației – 9800 lei/imobil. Pasul de licitație va fi de 100 lei.
7. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Hunedoara, Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, 910068, judeţul Hunedoara
Tel. 0254 211 574 ;
Fax: 0254 262 251
E-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro

