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ANUNȚ  

privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj 

 
 
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: 
U.A.T. _ Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.4, județul Gorj, 
cod poștal 210165, C.I.F. 4956057, tel: 0253/214006, fax 0253/212023, persoana de contact: Bistreanu 
Andreea, consilier în cadrul Compartimentului evidență patrimoniu public și privat. 
INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI: 
Licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a două imobile-apartamente aflate în domeniul 
privat al Județului Gorj. 
INFORMAȚII PRIVIND DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA IMOBILELOR 
 – apartament compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, str. Minerilor, nr. 9, bl. 9, sc. 
4, et. 3, ap. 93, suprafața utilă – 38,35 mp, C.F. nr. 35063,  
- apartament compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, str. Minerilor, bl. 13, sc. 4, 
ap. 80, parter, suprafață utilă – 37,33 mp, C.F. nr. 36795,  
PREȚUL DE PORNIRE A LICITAȚIEI:  
- 35.100 euro, echivalent 165.800 lei, fără TVA, conform raportului de evaluare nr. 52/12.07.2019 întocmit 
de EUROTOP EVAL SRL, pentru apartamentul compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul 
Gorj, str. Minerilor, bl. 9, sc. 4, et. 3, ap. 93; 
- 34.400 euro, echivalent 162.500 lei, fără TVA, conform raportului de evaluare nr. 53/12.07.2019 întocmit 
de EUROTOP EVAL SRL, pentru apartamentul compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul 
Gorj, str. Minerilor, bl. 13, sc. 4, ap. 80, parter. 
INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:  
Ofertele privind participarea la licitație publică se vor depune în plic închis și sigilat, până la data de 
11.11.2019, ora 16,30 la Registratura Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, etajul 2. 
Ofertele vor trebui să conțină documentele obligatorii, așa cum sunt enumerate la pct. 13 din Caietul de 
sarcini al licitației.  
Documentele privind desfășurarea licitației – Regulamentul de organizare și Caietul de sarcini se pot 
obține de la Compartimentul evidență patrimoniu public și privat, din cadrul Consiliului Județean Gorj, 
cam. 211. 
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII LICITAȚIEI PUBLICE: 
12.11.2019 – Consiliul Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, etajul 2, sala „D”. ora 10,00. 
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