
JUDETUL  COVASNA
PRIMARIA ORASULUI COVASNA
RO-525200 Covasna, str. Piliske nr. 1 Tel:+40-267-340001, fax: 342679

ANUNT LICITATIE

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, organizeaza licitatie publica
cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor spatii din Imobilul situat in  orasul Covasna, str. Stefan
cel Mare nr. 35, reprezentand “Hala pentru produse agricole” apartinand domeniului public al
orasului Covasna:

1. Spatiu de inchiriat in suprafata de 3 mp.(constructie cu teren aferent)
2. Spatiu de inchiriat in suprafata de 9,89mp. (constructie cu teren aferent)

Suprafata, destinatia si valoarea de incepere a licitatiei spatiilor care fac obiectul inchirierii sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Denumire incapere Suprafata de
inchiriat

Valoare
minima
chirie  pe
luna/mp

Valoare minima
chirie  pe  spatiu
de inchiriat/
luna

Destinat
ia
spatiului

1 Spatiu de inchiriat
Cladirea  “  Hala  pentru
produse  agricole”,  oras
Covasna,  str.  Stefan  cel
Mare nr. 35

3mp.
(constructie
cu  teren
aferent)

4 euro 12 euro amplasar
ea  unui
aparat  de
cafea  in
sistem
vending

2 Spatiu de inchiriat
Cladirea  “  Hala  pentru
produse  agricole”,  oras
Covasna,  str.  Stefan  cel
Mare nr. 35

9.89mp.
(constructie
cu  teren
aferent)

4 euro 40 euro desfasura
rea  de
comert
cu
produse
alimentar
e  si
nealimen
tare  sau
depozit. 

Data limita de depunere a dosarelor: 29 iulie 2019

Pretul documentatiei: 100 lei
Taxa de participare: va reprezenta  pretul  minim de incepere a licitatiei,  adica 12 euro
pentru  spatiul  de  inchiriat  in  suprafata  de  3  mp.,  respectiv  40  euro  pentru  spatiul  de
inchiriat in suprafata de 9,89 mp.

     Documentele necesare participării la licitaţia publica  cu strigare sunt:

    A. Pentru persoane juridice:



(1) copie  dupa   Certificatul  de  Inmatriculare   eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerţului,
Certificatul  Constatator  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerţului-  valabil  in  original,
eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației,  inclusiv copii de pe toate actele
adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;

    (2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei  orasului Covasna şi
Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
    (3) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să
rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
    (4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire),
respectiv  chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
    (5) acte doveditoare,  respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii
garanţiei de participare, in copie ;
    (6) procură  pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie
    (7) cerere de participare la licitatie   

    B. Pentru persoane fizice autorizate:
   (1) copie de pe actul de identitate;
   (2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul
legal de constituire, după caz;
    (3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei  orasului Covasna şi
Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ;
    (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire),
respectiv  chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
    (5) acte doveditoare,  respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii
garanţiei de participare, in copie ;
    (6) procura  pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie ;
    (7) declaraţie pe propria răspundere  din care să rezulte că persoana fizica autorizata nu se afla
in reorganizare judiciara sau faliment;

(8) Cerere de participare la licitatie
Documentele de calificare se vor introduce într-un plic nou care se va sigila şi pe care se va scrie:
I – Date referitoare la organizator: * Denumirea şi adresa organizatorului * Menţiunea “Pentru
participarea  la  licitaţia  publică  –  cu  strigare  -  în  vederea  închirierii  spatiului  comercial  in
suprafata de 3 mp. din imobilul “Hala pentru produse agricole”, situat in  orasul Covasna, str.
Stefan  cel  Mare  nr.  35,  in  scopul  desfășurării  de  activități  comerciale,  vanzarea  de  bunuri
alimentare si nealimentare. 

* Mentiunea “A nu se deschide inainte de data de _____, ora _____”

   Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse  , nu pot participa la
licitatie.

Licitatia se va organiza in sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data
de 30 iulie 2019, ora 10,00.



Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de 
la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon.
Persoana de contact: Varga Monica

Primar,
                                                                                                                          Gyerő József


	A. Pentru persoane juridice:
	B. Pentru persoane fizice autorizate:

