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S.C. CASA S.A. 

cu sediul în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94-C 
organizează 

 

PROCEDURA DE LICITAȚIE DESCHISĂ 
URMATĂ DE STRIGAREA LIBERĂ A PREȚULUI 

în vederea vânzării 
 

PROPRIETĂȚII IMOBILIARE 
constând în 

SPAȚIU COMERCIAL ULTRACENTRAL 
situat în Calea Mărășești nr. 4, sc. D, Bacău, 

format din parter + demisol, în suprafață construită de 303,29 mp 
conform precizărilor din documentația licitației 

 
 
Prețul de pornire în licitație este de 303.000 euro la care nu se adaugă TVA conform prevederilor Art. 
292 aliniatul (2) literele f și g din Codul fiscal. 
Se vor depune oferte pentru întreaga proprietate imobiliară. Nu se acceptă oferte parțiale.   
 
Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se face la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică. Condiții de vânzare: „așa cum este acolo unde este”; liber de sarcini; plata 
imobilului se face integral cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data semnării contractului de vânzare-
cumpărare. 
 
Documentația de licitație se poate ridica de la sediul CASA S.A. Bacău contra sumei de 100 RON, 
inclusiv TVA.  
 
Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune la sediul CASA S.A., până la data de 
30.05.2017, ora 15:00.  
 
Garanția de participare la procedură este în valoare de 70.000 RON și se va constitui în favoarea CASA 
S.A. Bacău până la data limită de depunere a ofertelor. 
 
Licitația se va desfășura la sediul CASA S.A. Bacău în data de 31.05.2017, ora 10:00 și pot participa 
persoane fizice/juridice române/străine care își manifestã dorința de a cumpăra proprietatea în condițiile 
Documentației de licitație. Licitația se desfãșoară dupã regula licitației competitive, respectiv la un preț 
în urcare. 
 
Informații privind desfãșurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul CASA S.A. Bacău, telefon 
0234.570.553, fax 0372.892.025. Persoana de contact: Cosmin Buznea, mobil: 0721.371.016. 


