Data apariţiei: 14.02.2014

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI, organizează în data de 07.03.2014, ora 14:00 la sediul său,
procedura de licitaţie deschisă, urmate de strigarea liberă a preţului, prin care Municipiul Bucuresti,
prin Administratia Strazilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele de
mărfuri şi ale Regulamentului BRM, oferă în vederea închirierii un „spaţiu comercial, în
suprafaţă de 28,20 mp, situat în incinta Pasajului din Piaţa Universităţii, în vederea desfăşurării
activităţii de agenţie vânzări bilete”. Documentele de înscriere şi participare la procedura se depun
la sediul BRM, până în data de 07.03.2014 ora 10:00.
Garanţia de participare la procedură este în valoare totală de 56,40 euro. Documentaţia aferentă
procedurii se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, plus TVA. Tariful de acces la
procedură este de 100 lei, plus TVA. Informaţii privind desfăşurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; 021/316.17.59.”

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI, organizează în data de 07.03.2014, ora 13:00 la sediul său,
procedura de licitaţie deschisă, urmate de strigarea liberă a preţului, prin care Municipiul Bucuresti,
prin Administratia Strazilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele de
mărfuri şi ale Regulamentului BRM, oferă în vederea închirierii un „spaţiu comercial, în
suprafaţă de 61,00 mp, situat în incinta Pasajului din Piaţa Universităţii, în vederea desfăşurării
activităţii de farmacie”. Documentele de înscriere şi participare la procedura se depun la sediul
BRM, până în data de 07.03.2014 ora 10:00.
Garanţia de participare la procedură este în valoare totală de 61 euro. Documentaţia aferentă
procedurii se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, plus TVA. Tariful de acces la
procedură este de 100 lei, plus TVA. Informaţii privind desfăşurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; 021/316.17.59.”

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI, organizează în data de 07.03.2014, ora 12:00 la sediul său,
procedura de licitaţie deschisă, urmate de strigarea liberă a preţului, prin care Municipiul Bucuresti,
prin Administratia Strazilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele de
mărfuri şi ale Regulamentului BRM, oferă în vederea închirierii un „spaţiu comercial, în
suprafaţă de 88,30 mp, situat în incinta Pasajului din Piaţa Universităţii, în vederea desfăşurării
activităţii de cafenea”.Documentele de înscriere şi participare la procedura se depun la sediul BRM,
până în data de 07.03.2014 ora 10:00.
Garanţia de participare la procedură este în valoare totală de 264 euro. Documentaţia aferentă
procedurii se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, plus TVA. Tariful de acces la

procedură este de 100 lei, plus TVA. Informaţii privind desfăşurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; 021/316.17.59.”

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI, organizează în data de 07.03.2014, ora 11:00 la sediul său,
procedura de licitaţie deschisă, urmate de strigarea liberă a preţului, prin care Municipiul Bucuresti,
prin Administratia Strazilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele de
mărfuri şi ale Regulamentului BRM, oferă în vederea închirierii un „2 (două) spaţii comerciale,
în suprafaţă de 1,50 mp fiecare, situate în incinta Pasajului din Piaţa Universităţii, în vederea
instalării a 2 (două) bancomate bancare” Documentele de înscriere şi participare la procedura se
depun la sediul BRM, până în data de 07.03.2014 ora 10:00.
Garanţia de participare la procedură este în valoare totală de 12 euro/spatiu. Documentaţia aferentă
procedurii se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, plus TVA. Tariful de acces la
procedură este de 100 lei, plus TVA. Informaţii privind desfăşurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; 021/316.17.59.”

