ANUNȚ- LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
COMUNA RĂDUCĂNENI, cu sediul în satul Răducăneni, comuna
Răducăneni judeţul Iaşi, cod poștal 707400, telefon/fax 0232/292438, cod de
înregistrare fiscală 4540356, organizează în data de 11.01.2018, ora 11.00,
licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 10
(zece) ani a terenului proprietate privată a Comunei Răducăneni, aflat în
administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, prezentat mai jos:
Terenul disponibil, în suprafața de 1.000 m.p. arabil situat în
intravilanul satului Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, în T
151, P 4260/1 este identificat cu nr. cadastral 61306, înscris în Cartea
Funciară nr. 61306 a UAT Răducăneni, așa cum rezultă din Anexa la HCL
nr. 65/27.11.2017. Închirierea terenului se efectuează pentru edificare
construcții în scopul desfăşurare activitate economică.
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de
organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi
achiziționată de la sediul Comunei Răducăneni, sat Răducăneni, comuna
Răducăneni, judeţul Iaşi, Compartimentul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 15.12.2017
– 09.01.2018, ora 15.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi
poate fi achitat prin virament în contul: RO92TREZ41021360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Răducăneni.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul
minim de începere a licitaţiei, respectiv suma de 35 lei. Garanția de
participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul:
RO24TREZ4105006XXX000590, deschis la Trezoreria Răducăneni.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.01.2018, ora 15.00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele
obligatorii necesare participării la licitație) este 09.01.2018, ora 15.00.
Acestea se depun la sediul COMUNEI RĂDUCĂNENI, din satul
Răducăneni, comuna Răducăneni judeţul Iaşi, telefon/fax 0232/292438 –
Registratură.

Prețul minim de începere al licitației este prezentat detaliat în Caietul
de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de
documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul
care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Comunei
Răducăneni, în data de 11.01.2018, ora 11.00, la Sala de sedințe.

