
 
 

SIF Oltenia SA, cu sediul în Mun. Craiova, str. Tufănele nr.1, Judeţul Dolj, anunţă 
 

VÂNZAREA  
 

prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu comercial situat în Mun.Tg. Jiu, str. 
Victoriei bl. 11, sc.1. etaj MEZANIN, Jud.Gorj.  
 Spaţiul comercial este situat în zona centrală a Mun. Tg.Jiu, are suprafaţa utilă 
de 285 mp şi este înscrisă la Cartea Funciară având numărul cadastral 36353.  
 Dreptul de proprietate aparţine SIF Oltenia SA. 
 
 

 Licita ţia se va desfăşura la sediul SIF Oltenia SA, situat în Mun.Craiova, 
str. Tufănele nr.1, Jud. Dolj la data de 07.06.2012, ora 14,00.  
 Preţul minim de începere a licitaţiei este de 200.000 EURO (nu se percepe 
T.V.A.) 
 

 Sub acest preţ nu se poate adjudeca spaţiul comercial scos la vânzare. 
 
 Conditii de participare la licitatie: 

1) Cumpărarea caietului de sarcini în valoare de 100 lei (plus TVA); 
2) Plata unei garanţii de participare la licitaţie la nivelul sumei de 100.000 lei; 
3) Plata unei taxe de participare la licitaţie în sumă de 200 lei (plus TVA). 

 
 Plata caietului de sarcini, a taxei de participare la licitaţie se poate face în numerar 
la casieria SIF Oltenia SA sau în contul SIF Oltenia SA: RO25RNCB0134010406990001 
deschis la BCR Sucursala Craiova – Dolj. 
 Garanţia de participare la licitaţie se va achita în contul SIF Oltenia SA: 
RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala Craiova – Dolj. 
 Alte condiţii de participare la licitaţie sunt prezentate în caietul de sarcini. 
 
 Licitaţia se va desfăşura cu cel puţin doi participanţi. În situaţia în care se 
prezintă un singur participant, licitaţia se va transforma în negociere directă, condiţia 
de finalizare fiind aceea de oferire cel puţin a preţului de pornire a licitaţiei. 
 Documentele de participare la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini. 
 Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele 
de participare la licitaţie, conduce la eliminarea acestora. 
 Verificarea şi analiza documentelor de participare la licitaţie se va efectua în 
ziua în care este programată licitaţia iar lista cu participanţii admişi la licitaţie se va 
afişa la sediul societăţii cu cel puţin 2 (două) ore înainte de desfăşurarea licitaţiei. 
 

 



 Caietul de sarcini se poate procura de la sediul SIF Oltenia SA începând cu 
data publicării anunţului de vânzare. 
 
 În cazul în care licitaţia nu va avea finalizare în data de 07.06.2012 ora 1400, se 
va relua în aceleaşi condiţii şi în acelaşi loc în fiecare zi de joi până la finele anului 
2012. 
 

 Informaţii complete puteţi obţine din Caietul de Sarcini. 
  
 Detalii suplimentare se pot obţine la telefon 0251-419.378, int. 110, persoană 
de contact: dl Patrichi Ion – Director Direcţia Resurse Umane – Logistică. 
 
 
 

Director General, 
 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU 


