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APROB
Primarul Oraşului Buşteni,
Ec. Emanoil Savin
Anunţ privind reluarea licitaţiei publice cu strigare
pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune

LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Consiliul Local al oraşului Buşteni, vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri
scoase din funcţiune aparţinând instituţiei.
Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul vânzătorului, Bd. Libertăţii nr. 91,
Sala de şedinta a consiliului, în data de 26 ian 2016 începand cu ora 11.00. Relaţii
suplimentare şi achiziţionarea caietului de sarcini se vor obţine de la secretarul comisiei de
licitaţie a bunurilor, dna Pintec Magdalena, Bd. Libertăţii nr. 91, Primăria oraşului Buşteni,
ora 10.00 -15.00.
Cererea de înscriere, taxa de participare, garanţia de participare, împreună cu
documentele necesare în vederea participării la licitaţia publică cu strigare se vor depune până
la data de 25 ian 2016, inclusiv, orele 15.00 la registratura Primăriei Oraşului Buşteni, Bd.
Libertăţii nr. 91.
Caietul de sarcini se va elibera dupa depunerea taxei de participare.
Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, care se va achita la casieria Primăriei
Oraşului Buşteni, Bd. Libertăţii nr. 91 sau prin virament în contul nr.
RO47TREZ52921180250xxxxx
Trezoreria Busteni, cod fiscal CUI 2845729, deschis
la Trezoreria Buşteni iar garanţia de participare este 500 lei şi se va achita la casieria
Primariei Oraşului Buşteni, Bd. Libertăţii nr. 91 sau prin virament în contul nr.
RO47TREZ52921180250xxxxx, cod fiscal 2845729 deschis la Trezoreria Buşteni.
Caietul de sarcini se va elibera dupa depunerea taxei de participare. Poate participa la
licitaţie orice persoana fizică sau juridică română ori străină.
Documentele necesare pentru participarea la licitaţie:
1. pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste: copie după certificatul de
înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi de pe certificatul de
înregistrare fiscală, copie dupa actul de identitate ;

2. pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:
copie dupa actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de Oficiul
Registrului Comertului, copie dupa actul de identitate;
3. pentru persoane fizice: copie dupa actul de identitate.
DENUMIRE MIJLOC FIX
DACIA SALVAMONT
GRUP ELECTROGEN
STRUNG SN 501
STRUNG SN 400
AUTOCAMION SAURER
AUTOTURISM CIELO
MASA METALICA ABRIC
MINICISTERNA SOLUTII
REMORCABILA
CAZAN « SIGMA » 0.7 GCAL/H
1 Euro = 4,53 Lei
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