
OFERTA  DE ÎNCHIRIERE ACTIV -  APARTAMENT 

compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață de 55,35 mp și a cotei de teren în
folosință de 5,55% situate în: municipiul  IAȘI, Str. Cânta nr. 31, colț cu str. Canta, nr.

33,  bloc 506, scara B, parter, apartament 1, județul Iași 

Societatea UZINA MECANICA CUGIR S.A. , cu sediul în Cugir ,  str. 21 Decembrie
1989,  nr.1,  jud.  Alba,  cod  poștal  515600,  tel:  0258751991,  fax:  0258  753098,  e-mail:
office@umcugir.ro oferă spre închiriere prin licitație deschisă cu strigare de tip competitiv,
la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă următorul activ:
APARTAMENT compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață de 55,35 mp și a
cotei de teren în folosință de 5,55% situate în: municipiul  IAȘI, Str. Cânta nr. 31, colț
cu str. Canta, nr. 33, bloc 506, scara B, parter, apartament 1, județul Iași 
Condițiile de închiriere sunt după cum urmează :
- preț pornire licitație ( prețul de ofertă propus ): 150 euro/lună la care se adaugă TVA
- Garanția de participare la licitație: 700 lei (o chirie lunară)
- Taxa de participare la licitație: 100 lei la care se adauga TVA
- Dosarul de prezenatre: 100 lei la care se adaugă TVA
Dosarul de prezentare poate fi consultat pe site-ul unității www.umcugir.ro  sau poate 
fi vizionat la sediul unității în fiecare zi de luni până vineri între orele 8 – 14 , începând
cu data de 20.03.2019.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea caietului de sarcini.
Prima licitație se va desfășura la sediul societății în data de 08.04.2019, ora.12.00 și se va
organiza exclusiv pentru intreprinderi mici și mijlocii în conformitate cu legea 346/2004.
În condițiile neadjudecării de către o intreprindere mică sau mijlocie, licitația se va organiza
pentru  toate  categoriile  de  ofertanți  în  fiecare  luni  începând  cu  orele  12.00  ,  la  sediul
societății, până la adjudecare.
În  vederea  participării  la  licitație,  potențialii  ofertanți  vor  depune  la  sediul  S.  UZINA
MECANICA CUGIR S.A., Compartiment Registratură, documentele de participare conform
solicitărilor din Dosarul de Prezentare, până în ziua licitației la ora 11.30 .
Informații suplimentare: Serviciul Privatizare Patrimoniu: tel. 0258/751991  int. 513; e-mail
office@umcugir.ro sau  0723219625 
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