
 

“In baza Hotararii Consiliului Local Sector 1 NR.262 din 20.12.2012, Consiliul Local Sector 1 
organizeaza licitatie publica deschisa, competitiva cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret  oferit 
a unui spatiu  comercial , cu destinatia de anexa comerciala , situat in imobilul din Piata Amzei nr. 13 
sector 1, imobil aflat in administrarea Consiliului Local Sector 1. 

Conditiile de participare:   

- Scrisoarea de înaintare; prezentarea ofertantului (informatii generale despre ofertant); 
dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului (copie certificata); statut si/sau act constitutiv, dupa 
caz (copie certificata); certificat constatator emis de oficiul registrului comertului (original); declaratie 
pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in litigiu cu titularul dreptului de administrare;; 
cazierul fiscal al ofertantului; declaraţie privind respectarea reglementărilor privind protecţia mediului, 
securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor; declaraţia privind situaţia 
personală a ofertantului; formularul de ofertă; împuternicirea de reprezentare în procedură si de 
semnare a contractului de inchiriere; dovada achitării contravalorii caietului de sarcini (copie chitanţă 
sau ordin de plată); dovada constituirii garanţiei de participare. 

Garantia de participare este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, 
virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă), până la data deschiderii ofertelor (exclusiv ziua 
deschiderii). 

Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere reprezintă cuantumul a 10 (zece) chirii 
lunare de la care porneste licitatia, cuantumul chiriei minime lunare regăsindu-se în caietul de sarcini. 

Descrierea bunului  imobil care va face obiectul inchirierii se regăseste in caietul de sarcini, 
modul de obtinere a documentelor licitatiei, data, adresa ora limita de depunere a ofertelor, data si 
locul deschiderii acestora se obtin de la sediul Consiliului Local Sector 1 sos.Bucuresti-Ploiesti nr.9-13, 
Directia Utilitati Publice, Serviciul Administrativ prin achizitionarea caietului de sarcini. 

Pretul unui caiet de sarcini este de 100 ron. 

Data limita de depunere a ofertelor este cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii 
licitatiei, respectiv 21.01.2013 ora 10.00. Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Local al           
Sectorului 1 – Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, Serviciul Registratură. 

Data deschiderii ofertelor este 22.01.2013 ora 11.00 - sediul Consiliului Local al Sectorului 1 – 
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, et. 7, sala de consiliu.” 


