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ANUNŢ 

 

 
BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA „MIHAI EMINESCU" IAȘI, cu 

sediul în IASI, str Pacurari nr 4, tel:0232/264.245, cod fiscal: 4540836, scoate la vânzare prin 

licitaţie publică cu strigare, în data de 07.04.2023, ora 10,00, la sediul său din IASI, str 

Pacurari nr 4, următoarele bunuri care nu mai sunt necesare, a materiale sau piese rezultate în 

urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, aparținând Bibliotecii Centrale Universitare 

„Mihai Eminescu" Iași, în conformitate cu Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor apartinind instituţiilor 

publice.  

Materialele care fac obiectul licitației deschise cu strigare: 

- deșeuri din metal(tablă) -  aproximativ 7000 kg, preț per kilogram 0,75 lei.  

- deșeuri din material lemnos-  aproximativ 10 tone, preț per tonă 50 lei. 

 Preţul de pornire al licitaţiei pentru metal este de 0,75 lei/ kg. 

Preţul de pornire al licitaţiei pentru material lemnos este de 50 lei/ tonă. 

 Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. 

Materialele care fac obiectul licitației deschise cu strigare, vor fi preluate de către 

câțtigătorul licitației de la sediul din IASI, str Pacurari nr 4. 

            Cererile de participare la licitaţie se pot depune până la data de 03.04.2023, orele 

12,00, la sediul din IASI, str Pacurari nr 4, Serviciu Administrativ. 

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în termen de  5 zile de la data desfășurării 

primei licitații. 

Participanții la licitație vor depune, cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru 

ținerea licitaţiei de vânzare a bunurilor, la sediul din IASI, str Pacurari nr 4, urmatoarele 

documente: 

a) cerere de participare; 

b) chitanta de achitare a taxei de participare la licitaţie, eliberata de casieria institutiei 

publice; 

c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului, codul fiscal și actul 

de identitate al reprezentantului, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate 

pentru persoanele fizice. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai 

Eminescu" Iasi din IASI, str Pacurari nr 4.  

Persoana de contact: Șef Serviciu Administrativ Cristian Raicu, tel. 0786087228 

 

 

 

             Director general,                 Consilier juridic, 
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