INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACĂU

R: 2061/21.07.2020
Anunț
de vânzare prin licitatie a unor bunuri nedezmembrate, care nu mai sunt necesare
inspectoratului Teritorial de Munca Bacau
1. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău anunță, în condițiile Hotărârii Guvernului
nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor
aparținând instituțiilor publice, vânzarea prin licitație a unor bunuri aflate in stare de
nefunctionare sau depasite moral si fizic.
2. Locul unde pot fi văzute bunurile este etajul 3 Sediul ITM Bacau, Bd.Ioniță Sandu Sturza
nr.63A.
3. Cererea și documentele de participare la licitație vor fi trimise pe adresa Inspectoratului
Teritorial de Muncă Bacau pâna la data de 04.08.2020 ora 14.00.
4. Licitația va avea loc în data de 05.08.2020 ora 10.00 la sediul Inspectoratului Teritorial
de Muncă Bacău, etaj . În caz de neadjudecare, următoarele date de organizare a licitație
vor fi 12.08.2020 respectiv 19.08.2020.
5. Prețurile de pornire a licitației sunt cele din anexa la prezentul anunt (pret vanzare 1) .
6. In situatia in care nu se prezinta cumparatori la primul termen, licitatia se va repeta la
termenele prevazute la punctual 4.
7. Cota de participare la licitație este de 2% din valoarea bunului scos la vânzare care se va
restitui ofertanților cu excepția cazului în care licitație are loc iar ofertantul declarant
câștigator nu nu semnează contractual de vânzare-cumpărare și nu achită integral prețul
adjudecat al bunului în termen de 10(zece)zile de la data licitației sau își retrage oferta în
perioada de valabilitate a acesteia.
8. La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridical potential cumpărătoare,
care prezintă până la ținerii ședinței de licitație a următoarelor documente:



Chitanța de achitare a cotei de partiivpare la licitație, eliberată de casieria ITM
Bacău;
Copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul fiscal
pentru persone juridice române respectiv actul de identitate pentru persoanele
fizice;

Pentru relații suplimentare: telefon 0234581800,0234520394 interior 310
Persoana de contact: Luminița Zbranca
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