
DIRECŢIA PATRIMONIU
COMPARTIMENTUL URMĂRIRE, EXECUTARE CONTRACTE 
NR. 11924/24.02.2020

ANUNŢ PUBLICITAR

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51,

tel.0246/213588/213747,fax  0246/215405,  cod  fiscal  R4852455  organizează  în  data  de

17.03.2020, ora 1330, LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, în vederea valorificării prin

vânzare  a  navei  de  pasageri  ”VALAHIA”  ce  apar ine  domeniului  privat  al  municipiuluiț

Giurgiu.

          Licita ia publică deschisă se va face  conform prevederilor legale cu respectareaț

condiţiilor cerute prin H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată i deș

valorificare  a  bunurilor  apar inând  institu iilor  publice  i  având  în  vedere  HCLM  nr.ț ț ș

538/19.12.2019 .

         Pre ul  minim  de  începere  al  licita iei  este  de  353.644,97  lei  potrivit  HCL.ț ț

538/19.12.2019.

           În cazul în care nu se prezintă cel pu in doi participan i i nu se oferă cel pu in pre ulț ț ș ț ț

de pornire, vor fi organizate noi edin e de licita ie , unde pre ul va fi diminuat cu până laș ț ț ț

30% ,  după cum urmeaza :

- 24.03.2020, ora 13 30 , pre ul ini ial va fi diminuat cu 20 % fa ă de prima licita ie ;ț ț ț ț

- 31.03.2020, ora 13 30 , pre ul ini ial va fi diminuat cu 30 % fa ă de prima licita ie ;ț ț ț ț

Participan ii au obliga ia să prezinte următoarele documente : ț ț

- Ceritficatul de înregistrare; 

- Certificatul constatator de la ORC; 

- Certificatul fiscal de la ANAF din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul

de stat ; 



- Certificatul fiscal eliberat de Direc ia de Impozite i Taxe Locale din care să reiasă căț ș

nu figurează cu datorii la bugetul local ; 

- Autoriza ia de mediu ;  ț

- Dovada achitării taxei de participare în valoare de 500 de lei ( se achită la casieria

Primăriei Municipiului Giurgiu ) ;   

- Dovada achitării garan iei de participare la licita ie în valoare de 15.000 lei ț ț

Câ tigătorul licita iei , are obliga ia ca în termen de 10 zile de la data licita iei să achiteș ț ț ț

integral pre ul adjudecat, conform contractului . ț

           Ofertele se depun în plic la  Registratura Primăriei  Municipiului  Giurgiu,  Şos.

Bucureşti nr. 49-51, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru inerea sedin ei de licita ie.ț ț ț

          Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa competentă de pe raza municipiului

Giurgiu.     

          Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  telefonul  0246/213588,  int.150,

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUTARE CONTRACTE  .

               PRIMAR,                                                                                                  VICEPRIMAR 
        BARBU Nicolae                                                                                            CIOACĂ Ionuț

                                                                                                                    DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                                                                                         TRAISTARU Cristian   

                                                                                                                                 ÎNTOCMIT 
                                                                                                                        URUCU Albert-Cosmin
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