
ANUNŢ DE LICITAŢIE  
 
 
   Consiliul Local al Municipiului Orșova, cu sediul în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, 
cod poștal 225200, jud. Mehedinți, tel. 0372764195, fax 0252361337, e-mail 
municipiulorsova@gmail.com anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a clădirii în 
suprafață de 359,68 mp şi terenul  aferent  în suprafaţă de 398,34 mp  situat în ORŞOVA - b-dul 1 
Decembrie 1918, nr.28A, proprietatea municipiului Orşova, în administrarea Consiliului local al 
municipiului Orşova, înscris in CF nr. 50582-C1-U2. 
 Licitația va avea loc în data de 24.04.2014, ora 12, la sediul Primăriei Municipiului Orșova 
situat în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți. Pentru 
desfășurarea procedurii de licitație publică deschisă este obigatorie participarea acel puțin 2 (doi) 
ofertanți. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea clădirii şi a terenului aferent este de 22000 
euro. Câștigătorul licitației va achita contravaloarea costului pentru întocmirea documentaţiei 
cadastrale, deschiderea cărţii funciare şi obţinerea extrasului de carte funciară). 
 Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Orșova situat în Orșova, bld. 1 
Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți, până la data de 24.04.2014, ora 10, la 
biroul Registratură Secretariat. Ofertele vor fi exprimate în euro.  Garanţia de participare la licitaţie 
este de 1%  (220euro-la cursul BNR din ziua achitării) din valoarea preţului de pornire a licitaţiei şi 
va fi depusă de ofertant la data înscrierii la licitaţie. 
 Documentația de atribuire poate fi obținută, gratuit, de la sediul Primăriei Municipiului 
Orșova situat în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți tel. 
0372764195, fax 0252361337, e-mail municipiulorsova@gmail.com până la data de 14.04.2014. 
Data limită de solicitare a clarificărilor este 15.04.2014.  
 
 
 

Reprezentant legal, 
Primar, 

Ion Manea 
 
 
 

Întocmit, 
insp. George-Daniel Slavoia 

 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANUNŢ DE LICITAŢIE  

 
 
   Consiliul Local al Municipiului Orșova, cu sediul în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, 
cod poștal 225200, jud. Mehedinți, tel. 0372764195, fax 0252361337, e-mail 
municipiulorsova@gmail.com anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică deschisă a clădirii în 
suprafață de 383,89 mp(fără postul de transformare) şi a terenului aferent în suprafaţă de 839,73mp  
aşa cum rezultă din planul de amplasament şi delimitare a imobilului, anexă la proiectul de hotărâre, 
situat în ORŞOVA -  str. Crizantemelor, nr.8, proprietatea municipiului Orşova, în administrarea 
Consiliului local al municipiului Orşova, înscris in CF nr. 50177-C1-U4. 
 Licitația va avea loc în data de 24.04.2014, ora 12, la sediul Primăriei Municipiului Orșova 
situat în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți. Pentru 
desfășurarea procedurii de licitație publică deschisă este obigatorie participarea acel puțin 2 (doi) 
ofertanți. Preţul de pornire a licitaţiei pentru vânzarea clădirii şi a terenului aferent este de 31.000 
euro. Câștigătorul licitației va achita contravaloarea costului pentru întocmirea documentaţiei 
cadastrale, deschiderea cărţii funciare şi obţinerea extrasului de carte funciară). 
 Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Orșova situat în Orșova, bld. 1 
Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți, până la data de 24.04.2014, ora 10, la 
biroul Registratură Secretariat.  Ofertele vor fi exprimate în euro.  Garanţia de participare la licitaţie 
este de 1%  (310 euro-la cursul BNR din ziua achitării) din valoarea preţului de pornire a licitaţiei şi 
va fi depusă de ofertant la data înscrierii la licitaţie. 
 Documentația de atribuire poate fi obținută, gratuit, de la sediul Primăriei Municipiului 
Orșova situat în Orșova, bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poștal 225200, jud. Mehedinți tel. 
0372764195, fax 0252361337, e-mail municipiulorsova@gmail.com până la data de 14.04.2014. 
Data limită de solicitare a clarificărilor este 15.04.2014.  
 
 
 

Reprezentant legal, 
Primar, 

Ion Manea 
 
 
 

Întocmit, 
insp. George-Daniel Slavoia 

 


