Anunț privind
scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a mijlocului de transport – autobuz turistic –
marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a
Județului Brașov.
Mijlocul de transport poate fi vizualizat de către persoanele interesate de achiziționarea bunului
la adresa str. Calea Feldioarei DN13 – Str. Livezilor nr. 3, pe baza unei programări prealabile la nr. de
tel 0268/410777 int. 270 (persoana de contact: dl. Cainamisir Marius), numai dupa cumpărarea
Caietului de sarcini aflat la camera 10.
Licitația pentru vânzarea bunului se va desfășura în data de de 05.06.2018, ora 10.00 la sediul
Consiliului Județean Brașov din municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, camera 17.
Rezultatul licitației se va publica pe pagina web a Consiliului Județean Brașov, la adresa:
http://site.judbrasov.ro.
În caz de neadjudecare, următoarea licitație se va desfășura în data de 27.06.2018, ora 10.00 la
sediul Consiliului Județean Brașov din Bd. Eroilor nr. 5, camera 17 și anunțul se va publica pe site-ul :
http://site.judbrasov.ro.
Condițiile pe care potențialii achizitori trebuie să le îndeplinească pentru a fi admiși la licitație sunt
prevăzute în caietul de sarcini, care se poate achiziționa de la sediul Consiliului Județean Brașov din
municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 5, camera 10.
Cheltuielile de participare la licitație se vor achita prin ordin de plată în conturile indicate la
casieria U.A.T. Județul Brașov din Brașov, bd. Eroilor nr. 5, cam.8, după cum urmează:
• Garanția de participare la licitatie de 500 lei (inclusiv TVA), rambursabila in cazul in care se
pierde licitatia, se va plăti în contul RO33TREZ1315006XXX000169.
• Taxa de participare la licitatie este de 200 lei (inclusiv TVA), sumă care se va plăti în contul
RO65TREZ13121360250XXXXX, cod fiscal 4384150, deschis la Trezoreria Municipiului
Brașov.
• Caietul de sarcini în valoare de 100 lei (inclusiv TVA) se va înmâna sau se va transmite, la
cererea scrisă a potențialilor achizitori la o adresă de e-mail indicată de aceștia, după achitarea
contravalorii acestuia în contul RO65TREZ13121360250XXXXX, cod fiscal 4384150, deschis la
Trezoreria Municipiului Brașov.
Prețul de pornire a licitației cu strigare este de 427.000 lei fără TVA.

Documentele de participare la licitația publică cu strigare se primesc cu cel mult 5 zile inaintea
datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a bunului la sediul Consiliului Județean Brașov,
camera 10, între orele 8.00-16.00.
Relații despre bunul scos la vânzare și condițiile pe care trebuie să le indeplinească potențialii
achizitori spre a fi admiși la licitație se pot obține la nr. tel. 0268410777 int. 245 și pe adresa de
e-mail: claudia.craciun@judbrasov.ro. Persoana de contact este dna Claudia Crăciun.

