
 
A N U N Ţ : 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI   

 
           cu sediul în b-dul D.Cantemir nr. 1A, organizează licitaţie publică în data de 30.09.2013 – ora 12,00, 
la sediul organizatorului, pentru vânzarea prin licitaţie publică a spaţiilor proprietate privată a municipiului 
Focşani, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor in care se desfăşoară activitaţi conexe 
actului  medical, situate in incinta imobilului Dispensar medical nr. 5-6, Focsani, str. Revoluţiei nr. 14, jud. 
Vrancea . 
 

         Spaţiile, suprafaţa utilă, destinaţia, preţul de pornire la licitaţie sunt următoarele : 
 

Nr. 
crt. Destinatia spatiului 

Suprafata 
utila 
(mp.) 

Cota – parte din 
spatiile comune 

(mp.) 

Cota – parte 
din teren Nivelul 

Pret raport de 
evaluare/pornire la 
licitatie/negociere 

directa(euro) 
1 Spaţiu medical – camera nr.1 10,11 17,53 16,83 parter 11.997 
2 Spaţiu medical - camera nr. 2 9,76 16,92 16,25 parter 11.580 
3 Spaţiu medical - camera nr. 3 10,15 17,60 16,90 parter 12.045 
4 Spaţiu medical - camera nr. 4 17,85 30,94 29,72 parter 21.177 
5 Spatiu medical - camera nr. 5 13,78 23,89 22,94 parter 16.351 
6 Spaţiu  medical - camera nr. 6 7,10 12,31 11,82 parter 8.425 
7 Spaţiu medical - camera nr. 7 10,11 17,53 16,83 etajul I 11.997 
8 Spaţiu medical - camera nr. 8 9,76 16,92 16,25 etajul I 11.580 
9 Spaţiu medical - camera nr. 9 10,15 17,60 16,90 etajul I 12.045 

10 Spaţiu  medical - camera nr. 10 10,11 17,53 16,83 etajul I 11.997 
11 Spaţiu medical - camera nr. 11 7,74 13,42 12,89 etajul I 9.184 
12 Spaţiu  medical - camera nr. 12 13,60 23,58 22,64 etajul I 16.138 
13 Spaţiu medical - camera nr. 13 7,33 12,71 12,20 etajul I 8.698 

       
Cererea pentru înscriere la licitaţie, oferta si celelalte documente solicitate în caietul sarcini 

împreuna cu taxele (taxa de participare la licitaţie, taxa caiet sarcini şi taxa de garanţie (în cuantum de 
10% din preţul minim de pornire la licitaţie) vor fi depuse la sediul Primăriei municipiului Focşani, până 
cel târziu la data de 27   septembrie 2013, ora 16,30. 

 
          Plicurile cu documentele de calificare vor fi deschise de către Comisia pentru vânzarea cabinetelor 
medicale şi a spaţiilor in care se desfăşoară activităţi conexe actului medical  în data de 30.09.2013, orele 
10 00, Sala de şedinţe a Primăriei municipiului Focsani, et. I. Lista cu ofertanţii calificaţi care pot 
participa la licitaţia publică cu  strigare, va fi afişată la ora 11.00. La ora 12.00 are loc şedinţa de licitaţie. 

         Documentele pentru licitaţie (caietul de sarcini), se pot procura de la CENTRUL DE 
COMUNICARE – Serviciul Juridic, între orele 09,00 – 16,30 contra sumei de 50,00 lei începând cu data 
de 11 septembrie 2013. De asemenea, la Centrul de Comunicare – serviciul juridic, se vor putea consulta 
planul  de amplasament  - releveu, anexa la caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 161/30.05.2013. 

 
    
 
  
   ŞEF SERVICIU JURIDIC,                                                                    INSPECTOR, 
       Carmen GHIUTA                                                                      Magda  DUMITRESCU 


