ILFOV
O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876,38349
Anexa la Anuntul nr. 24198 C/ 05.12.2018
INFORMATII SUPLIMENTARE
pentru inchiriere spatiu de depozitare

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov cu sediul in Bucuresti, sos. Pavel D.
Kiseleff nr. 34, sector 1, tel. 021.224.60.85, fax 021.224.60.84, e-mail: if@ancpi.ro , adresa web:
www.ocpiilfov.ro, isi anunta intentia de a inchiria un spatiu de depozitare, prin incheierea unui
contract-cadru, pentru o perioada de 4 ani, avand in vedere urmatoarele specificatii tehnice:
a) suprafata utila de depozitare solicitata: 1500 mp
b) se solicita ca spatiul de depozitare sa fie amplasat in zona de Nord a Bucurestiului sau
zonele limitrofe acestei zone, pe o raza de pana la 10 km, intr-o locatie usor accesibila cu
mijloace de transport (acces la linia de centura, drum national/judetean etc.)
c) starea tehnica a imobilului sa fie foarte buna, atat la interior cat si la exterior,
d) utilitati: sistem propriu de incalzire/climatizare, instalatie termica si electrica, canalizare,
apa, grupuri sanitare, acces internet
e) zona de parcare
f) imobilul sa fie dotat cu spatii de birouri
g) imobilul sa detina autorizatie ISU, valabila pe toata perioada de inchiriere
h) imobilul sa fie ingradit, astfel incat sa fie posibila asigurarea pazei obiectivului
i) spatiul solicitat sa se regaseasca la parter, in cazul unui imobil cu mai multe nivele
Conditii speciale:
Imobilul care formeaza obiectul locatiunii trebuie sa fie proprietatea locatorului.
In cazul in care, ofertantul nu este proprietarul imobilului oferit spre inchiriere, acesta va
prezenta actul in temeiul caruia detine in mod legal imobilul si prin care i se permite inchirierea
acestuia.
Imobilul oferit spre inchiriere nu trebuie sa faca/nu va face obiectul vreunui litigiu.
In cazul in care imobilul este ipotecat in favoarea unei institutii bancare, ofertantul va
prezenta un acord scris din partea institutiei bancare prin care aceasta își exprimă
consimtamantul privind închirierea imobilului in favoarea OCPI Ilfov.
Contractul-cadru ramane valabil daca in perioada de valabilitate proprietarul vinde sau
transfera proprietatea altei persoane fizice/juridice.

Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR – General Data Protection
Regulation).
OCPI ILFOV/Șos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1 Cod poștal 11347, București, ROMÂNIA
Telefon: (+0421) 224 60 85, (+4021) 224 61 57 ; (+4021) 224 61 58, Fax: (+4021) 224 60 84;
e-mail: if@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro

Certificat SR EN ISO 9001:2015
Nr. 27921/09/R

ILFOV
O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876,38349
In cazul aparitiei unei situatii care ar putea perturba folosinta imobilului ce face obiectul
contractului-cadru de inchiriere, proprietarul are obligatia sa notifice in scris beneficiarul, cu cel
putin 90 zile inainte de efectuarea vreunei modificari.
Termenul pana la care se transmit propunerile persoanelor interesate: 31.01.2019.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Arhiva, tel. 021.224.61.57, mobil
0751.220.204.

DIRECTOR,
Ing.Ruxandra-Nicoleta GHIBA
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