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                               HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului- 
mijloc fix- autoturism Renault Fluence având numărul de înmatriculare  SV-66- HOR cu 

durată normală de utilizare consumată aparținând domeniului privat al comunei 
Horodniceni, județul Suceava 

 
 Având în vedere: 
 

a) prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

b) prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit c), alin. (6) lit. b), art. 363 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 55 din 04.08.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat sub nr. 2.578 din 04.08.2022 ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 2.579 din 04.08.2022 ;  

c) avizul comisiei de specialitate  al Consiliului Local Horodniceni;   
 
    în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 1. –  Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică deschisă cu 

strigare a bunului-mijloc fix- autoturism Renault Fluence având numărul de înmatriculare SV-66-
HOR, aparținând domeniului privat al comunei Horodniceni, prevăzut în anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art. 2.-  Se aprobă studiul de oportunitate privind vânzarea autoturismului Renault Fluence,   
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 3. – Se însușește raportul de evaluare a bunului mobil- autoturism Renault Fluence 
întocmit de evaluator autorizat Țurcanu Vasile prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

 Art.4. – Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise cu strigare pentru 
valorificarea autoturismului Renault Fluence conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 

 Art. 5. – Comisia de organizare și desfășurare a licitației pentru valorificarea autoturismului 
Renault Fluence se va constitui prin dispoziție a primarului comunei Horodniceni.  

 Art. 6. – Sumele rezultate din vânzarea bunului constituie venituri ale bugetului local al 
comunei Horodniceni.  

 Art. 7. – Se împuternicește primarul comunei Horodniceni să semneze contractul de 
vânzare-cumpărarea cu câștigătorul licitației.  

 Art. 8. - Primarul comunei Horodniceni, biroul financiar, contabil, impozite și taxe și 
compartimentul achiziții publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

       Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în 
Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 05 august 2022 
Nr. 58.         
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 ……………….…………………… 

P e t r u  T A N A S Ă   

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 
….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 58/2022 

INFORMATII PRIVIND AUTOTURISMUL 

Denu

mirea 
Caracteristici tehnice 

U

M 

Ca

ntitatea 

Anul 

intrarii in 

folosinta 

 

 

AUTO

TURISM M1 

marca RENAULT, tip/varianta 

FLUENCE, numar 

inmatriculare  

SV-66-HOR,  

an fabricație 2012,  

1461 cm3 ,  

motorina,  

tractiune fata, 

 culoare gri,  

B

uc 1 2012 

 

 

Întocmit,  
Bădărău Gabriela- Cristina 
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                                                                             Anexa nr.2 la  
                                                                                    H.C.L. nr.58 din 05.08.2022 

                                                                                                          
STUDIUL DE OPORTUNITATE 

privind vanzarea prin licitatie publică deschisă a autovehiculului  aflat 
în proprietatea UAT Horodniceni, judetul Suceava 

 
 

1. DATE GENERALE: 
           Potrivit art.363 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, “vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile aparţinând unităţilor administrativ – teritoariale se aprobă prin hotărârea 
consiliului local”.  
   În cazul vânzării autovehiculului aflat în proprietatea UAT Horodniceni, judetul 
Suceava sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 

2. OBIECTUL VÂNZĂRII 
Valorificarea prin scoatere la licitatie publica deschisa cu strigare a bunului - mijloc fix- 

autoturism Renault Fluence, avand nr. de inmatriculare SV-66-HOR,  după îndeplinrea condițiilor 
și a procedurilor prevăzute în anexa 1 la Hotărârea nr. 58/2022, descrisă in Caietul de Sarcini . 

 

3. DESCRIEREA ŞI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE VÂNDUT PRIN 
LICITAŢIE PUBLICĂ 

        Adresa: Comuna Horodniceni, judetul Suceava 
Adresă -sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, com Horodniceni, jud. Suceava. 

 
AUTOTURISM M1, RENAULT, tip/varianta FLUENCE, numar inmatriculare SV-66-HOR, an fabric. 

2012, 1461 cm3 , motorina, tractiune fata, culoare gri.    
 

4. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE 
JUSTIFICA VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

   Vânzarea este oportună din următoarele motive: 
- din punct de vedere economic – Autovehiculul mentionat mai sus nu mai poate fi exploatat 

eficient, deoarece se afla intr-o stare precară, datorita exploatarii intensive timp de 10 ani. Suma 
rezultată din vânzare se face venit la bugetul local al comunei. Păstrarea în patrimoniul comunei 
Horodniceni ar crea prejudicii bugetului local constând în costurile mari de reparații și întreținere.  
Pentru aceste motive autovehicolul mentionat mai sus este necesar a fi instrainat. 
 

5. DATE REFERITOARE LA PROCEDURA DE VANZAREA PRIN LICITATIE 
PUBLICĂ DESCHISĂ  : 

 
Anunţul de vânzare se va publica într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional, cu cel puţin 15 

zile înainte de data stabilită pentru licitaţie.  La aceeaşi dată se afişează anunţul de vânzare la 
sediul propriu.  
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Cumpărătorul va achita preţul până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 
Anunţul privind vânzarea prin licitaţie va conţine următoarele informaţii: 
 
a) denumirea şi adresa instituţiei publice, precum şi locul unde pot fi văzute bunurile scoase 

din funcţiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitaţiei; 
b) data până la care pot fi trimise adresele instituţiilor publice în vederea transmiterii fără 

plată în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 
 c) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor, precum şi datele de 

desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de readjudecare;  
d) numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre bunul sau bunurile scoase 

din funcţiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, 
scoase la vânzare, şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi 
admişi la licitaţie; 

e) preţul de pornire a licitaţiei; 
f) cota de cheltuieli de participare. 

 
  Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile 
înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vânzare a bunurilor. 
 

6. NIVELUL MINIM AL VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ  
Nivelul minim al vanzarii a fost stabilit dupa cum urmeaza:       
Conform raportului de evaluare întocmit de P.F.A. Țurcanu Vasile, evaluator autorizat ANEVAR, 

valoarea de piață estimată a bunului mobil este  de 5.964,00 lei. Prețul de pornire a licitație este de 
5.964 lei.  
          

7. TERMENELE PREVAZUTE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE VANZARE . 
               Procedura de vanzare  se va realiza după cel puțin 15 zile de la data publicarii anuntului 
de vanzare.  
                                
            
                                                               
Intocmit, 
Bădărău Gabriela Cristina 
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                                                                                                                      Se aprobă,  
                                                                                                                             PRIMAR, 
                                                                                                                    FLOREA NECULAI 

 
 

Organizarea licitaţiei pentru valorificarea  
prin vânzare a autovehiculului aflat în proprietatea UAT 

Horodniceni 
  

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE  
  

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE  

    Art. 1. Documentația de participare la licitație este elaborată în conformitate cu 

următoarele:  

- H.G. 841/23 oct 1995 actualizată;    

- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;     

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile;  

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;   

- Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale;   

- Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe;     

- Hotărârea nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;    

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale;  

Art. 2. Contractele de vânzare/cumpărare se pot încheia după încheierea 
procedurii de atribuire - licitaţie publică deschisă cu strigare, cu persoane fizice sau 
persoane juridice ofertante, câștigătoare.  

 Art. 3. Comisia de licitație este constituită în baza dispozitiei primarului și este 
formată din minim 3 membri: - preşedintele şi secretarul comisiei, din partea instituţiei 
publice care organizează vânzarea prin licitaţie; 

- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialişti 
cu experienţă profesională în domeniu şi cu probitate morală. 

 Membrii comisiei de evaluare nu vor face parte din comisia de licitație Membrii 
comisiei vor completa și semna o declarație de confidenţialitate şi imparţialitate, în 
conformitate cu legislația în vigoare (ANEXA 9), secretarul comisiei va păstra dosarele 
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cu documentele ofertelor depuse de licitanţi și va întocmi și transmite toate documentele 
necesare derulării în bune condiţii a licitaţiei și încheierii contractelor de 
vânzare/cumpărare cu licitanţii câștigători conform reglementărilor legale în vigoare.  

Nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de 
evaluare, membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii și părinții acestor 
membrii.  
  

 

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

   A. DOCUMENTELE DE ATRIBUIRE  

  

Art.4.  INFORMAŢII GENERALE privind autoritatea contractantă:  
Denumirea: UAT Comuna Horodniceni  
Cod fiscal: 4326833 

Adresa: sat Horodniceni, str Falticenilor, nr. 475, com Horodniceni, jud Suceava  
Numărul de telefon: 0230/573642 

Persoană de contact: CIMBRU OVIDIU – sef birou. 
   

Art.5. OBIECTUL LICITAȚIEI   

 Valorificarea prin scoatere la licitatie publica deschisa cu strigare a bunului- mijloc fix- 

autoturism Renault Fluence, avand nr. de inmatriculare SV-66-HOR,  aflat în stare de 

funcționare, după îndeplinrea condițiilor și a procedurilor prevăzute în anexa 1 la 

Hotărârea nr. 58/2022, descrisa in Caietul de Sarcini . 

 

Nr. Lot  Nr. 

auto  

   

Marca  

  

An de 

fabricație/Nr 

Kilometrii  

Lot 1  SV-66-HOR 
RENAULT 

FLUENCE 2012/359.000 

Art.6. PROCEDURA aplicată: licitaţie publică deschisă cu strigare.  

  

  

   Art.7. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE:  

  

7.1 Documente pentru înregistrare:  
      Pentru Instituțiile Publice interesate  

 Solicitare pentru obținerea transmiterii, fără plată a autovehiculului, aflat în stare de 

funcționare, conform raportului de evaluare. Pentru aceste instituții publice nu este 

necesară achitarea cotei de cheltuieli (în valoare de 5 % din valoarea prețului inițial de 

vânzare – prețul de pornire),   
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 Solicitarea de transmitere a bunului fără plată se poate comunica și după publicarea 

anunțului de vânzare prin licitație, dar nu mai târziu de 5 zile anterioare datei stabilite 

pentru ținerea licitației de vânzare.  

  

Pentru persoanele juridice si fizice, române sau străine ➢ 

 Scrisoare de înaintare (ANEXA 2), care va cuprinde: 

• Denumirea și datele de identificare+codul fiscal al persoanei juridice/numele 

solicitantului persoană fizică și datele de identificare (copie act identitate);  

• Autovehiculul solicitat pentru cumpărare  

  

7.2 Documente pentru calificare:  
Pentru persoanele fizice române  

 Cererea de participare (ANEXA 3), care va cuprinde:   

• Numele și prenumele solicitantului persoană fizică;  

• Adresa din actul de identitate al persoanei fizice, eventual rezidența, după caz;   

• Autovehiculul  solicitat pentru cumpărare;   

 Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul 

de pornire) pentru participare la licitație: OP sau chitanța eliberată de casieria UAT 

Horodniceni. 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită  

 Copie act identitate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnată olograf de 

către posesor   

 Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4)  

 Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil la data licitației  

 Certificat de atestare fiscală privind taxele locale eliberat de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice (original), valabil la data licitației  

  

Pentru persoanele fizice străine  

 Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:   

• Numele și prenumele solicitantului persoană fizică;  

• Adresa din actul de identitate al persoanei fizice, eventual rezidență, după caz;   

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;   

 Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul 

de pornire) pentru participare la licitație: OP sau chitanța eliberată de casieria UAT 

Horodniceni  

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită.   

 Copie pașaport cu mențiunea „conform cu originalul” și semnată olograf de 

către posesor   

 Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4)  

Pentru persoanele juridice române  

 Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:   
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• Denumirea persoanei juridice;  

• Adresa sediului central   

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;   

 Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul 

de pornire) pentru participare la licitație: OP sau chitanța eliberată de casieria UAT 

Horodniceni, 

 Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită  

 Copie Certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie Naţională sau Teritorială, care conţine codul unic de înregistrare precum şi 

anexa acestuia (pentru societățile comerciale) sau Sentința civilă (avizul de funcționare) 

și a Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Copiile vor fi 

prezentate cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate olograf de către 

conducătorul firmei ofertante pe fiecare pagină a documentului   

 Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4)  

 Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil la data licitației  

 Certificat de atestare fiscală privind taxele locale eliberat de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice (original), valabil la data licitației.  

  

Pentru persoanele juridice străine  

 Cererea de participare (ANEXA 2), care va cuprinde:   

• Denumirea persoanei juridice;  

• Adresa sediului central   

• Autovehiculul (numărul lotului) solicitat pentru cumpărare;   

 Dovada achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - prețul 

de pornire) pentru participare la licitație: OP sau chitanța eliberată de casieria UAT 

Horodniceni, 

Obs: cota de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi restituită  

 Actul de înmatriculare a societății comerciale străine, copie cu mențiunea „conform 

cu originalul” și semnată olograf de către posesor   

 Declarația privind eligibilitatea (ANEXA 4)  

 Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plată, original 

(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din țara în care ofertantul este 

rezident), valabile la data licitației; 

 OBS.   

1. UAT Horodniceni nu admite pentru participarea la licitație a persoanelor fizice 

sau juridice (inclusiv reprezentanţii acestora) care înregistrează debite la 

bugetul local, 

2. Comisia de licitație va analiza documentele de calificare și va intocmi lista cu 

participanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat 

in totalitate, până la termenul limită de depunere, documentele de 

participare.  
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3. Cota/cotele de cheltuieli pentru participare la licitație nu va/vor fi restituită.   

 

Art. 8 ELABORAREA, PREZENTAREA, SIGILAREA ȘI MARCAREA CERERII DE 

PARTICIPARE ȘI A CELORLALTE DOCUMENTE DE CALIFICARE   

 

Elaborarea cererii:  

- Limba de redactare a cererii (modelul prezentat în ANEXA 3): română.  
 OBS. Solicitantul trebuie să prezinte un singur set de documente de 

participare completate pentru autovehiculul pentru care licitează și dovada 

achitării cotei de cheltuieli (în valoare de 5% din prețul initial de vânzare - 

prețul de pornire) pentru participare la licitație. Documentele de calificare se 

vor depune într-un singur plic sigilat în ordinea stabilită la Art. 7. Fiecare plic 

sigilat va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare (ANEXA 2).   

- Prezentarea documentelor de participare:  

 Adresa la care se depune Scrisoarea de înaintare atașată la plicul sigilat ce va 

conține cererea de participare insoțită de celelalte documentele de calificare (specificate 

la Art 7): Registratura Comunei Horodniceni, Str. Falticenilor, Nr. 475, luni-joi, orele 

08.00 - 15.00, vineri, orele 08.00 - 12.00.  

 In cazul persoanelor fizice și juridice, data limită (termenul limită) pentru 

depunerea cererii (pe suport de hârtie) insoțită de celelalte documentele de calificare 

(specificate la Art 7) în plic sigilat însoțit de Scrisoarea de înaintare este: 

____________________.  

  

Sigilarea şi marcarea cererii de participare insoțită de celelalte 

documente de calificare:  

Solicitantul trebuie să sigileze cererea de participare împreună cu celelalte 
documente de calificare într-un plic închis corespunzător netransparent marcat cu 
adresa autorității contractante și cu inscripția „A nu se deschide înainte de data de          
___________________”.  

La plicul sigilat va fi atașată în exterior Scrisoarea de înaintare (Anexa 2)  
Organizatorul va refuza primirea documentelor în plicuri deteriorate, desfăcute, cu 

semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.  
  

 Reprezentantul solicitantului va prezenta la deschiderea ofertelor 
împuternicirea/procură notarială, expresă printr-un document, in care se vor specifica 
date de indentificare ale reprezentantului (BI/CI, serie si numar, emitent si data emiterii, 
CNP etc, inclusiv lotul pentru care participă la licitație).  
 

 In cazul Instituțiilor publice interesate pentru obținerea transmiterii fără plată a 

autovehiculului, conform raportului de evaluare aprobat, data limită pentru depunerea 

cererii, pe suport de hârtie la Registratură sau electronic la adresa 

comunahorodniceni@yahoo.com, este: _________________. Aceste cereri de 
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transmitere fara plata a autovehiculului nu pot fi transmise mai târziu de 5 zile 

anterioare datei stabilite pentru organizarea licitației.    

 Transmiterea fără plată la o altă instituție publică se va face pe baza unui 

proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul de credite principal al 

instituției publice care a solicitat să îi fie transmis bunul respectiv, precum și de 

ordonatorul de credite care îl are în administrare.  

  

 B.  EVALUAREA LICITANŢILOR  
 

Art. 9  SEDINŢA DE LICITAȚIE.  

Persoanele fizice și reprezentanţii legali ai persoanelor juridice (eventual 
împuterniciții acestora) care au depus cereri vor fi prezenţi la sediul UAT Horodniceni, 
Str. Falticenilor,  nr. 475, jud Suceava, în data de                 , în vederea desfăşurării 
ședinţei de licitație. Aceştia vor avea asupra lor împuternicire (ANEXA 5) şi ştampila 
societăţii, pentru semnarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor.  
  

Comisia de licitație va intocmi Procesul Verbal de desfășurare și adjudecare a 
licitației (ANEXA 6) ce va conține:  

• ANEXA 6.1, în care se va consemna prezența și respectarea termenului de depunere a 

documentelor de participare și admiterea/respingerea participanților pentru etapa 

următoare (evaluare documente de participare)  

• ANEXA 6.2, în care se va consemna existenţa documentelor de participare specificate la 

(Art.7) depuse pentru participarea la licitație și admiterea/respingerea participanților  

pentru etapa următoare (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea 

câștigătorilor)  

• ANEXA 6.3, în care se vor consemna cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui 

ofertant participant la licitație și cotațiile finale de preț ale participanților cu stabilirea 

câstigătorului pentru fiecare dintre loturile licitate (etapa de licitare cu strigare și 

adjudecarea câștigătorilor)  

  

In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculului, conform raportului de evaluare aprobat, 

comisia de licitație va aloca lotul respectiv institutiilor solicitante si nu va mai deschide 

sedința de licitație, conform prevederilor legale incidente. În cazul in care mai multe 

instituții publice solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat institutiei care a 

transmis prima solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului respectiv.  

  

Se va face prezența reprezentanților ofertanților la ședința de deschidere (ANEXA 
6I) și se stabilesc ofertanții admiși pentru etapa următoare (evaluarea documentelor de 
participare). Vor fi respinși solicitanții care nu au depus Scrisorile de înaintare și plicurile 
sigilate cu documentele de participare în termenele stabilite, precum și cei care nu sunt 
prezenți la ora indicată pentru începerea licitației.  
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Se trece la deschiderea şi prezentarea plicurilor sigilate depuse de fiecare solicitant.  

Vor fi excluși de la participare cei care nu au prezentat in totalitate, până la 
termenul limită de depunere a documentelor, documentele de participare, așa cum au 
fost solicitate.  

Vor fi declarați respinşi și licitanții (inclusiv reprezentanţii acestora) care 
înregistrează debite la bugetul local Horodnicenii. Vor fi respinşi şi licitanții (inclusiv 
reprezentanţii acestora) care nu respectă/ nu au respectat hotărârile UAT Comuna 
Horodniceni sau au / au avut litigii cu aceasta.   

Vor fi declarați respinși și solicitanții (reprezentanții acestora) care sunt prevăzuți la 
art. 5.2 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând 
instituțiilor publice (vor fi declarați respinși și membrii comisiei de evaluare, membrii 
comisiei de licitație, soțul /soția, frații, copiii și părinții acestor membri).   
  

În cazul în care, nu există participanți/ofertanți sau se prezintă doar un 

singur participant/ofertant sau in cazul în care nici un participant nu a oferit 

cel puțin prețul de pornire, licitaţia se repetă după trecerea a cel puțin 5 zile 

de la data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%.   

In cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi 

participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va 

relua după după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 40% față 

de prima licitație. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel 

puțin prețul de pornire, UAT Comuna Horodniceni va putea valorifica 

autovehiculul conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care bunl nu 

poate fi valorificat, conform legii, acesta poate fi declasat și casat în condițiile 

legii.  

Obs. Pentru fiecare etapă de repetare/reluare a licitației, cota de cheltuieli 

pentru participare la licitație va fi de 5% din prețul inițial – prețul de pornire 

stabilit în urma diminuării pentru fiecare lot în parte.  

  

Licitația se va adjudeca în urma sedinței (etapei) de licitare cu strigare în cadrul 
aceleiași ședințe de deschidere. Președintele comisiei anunță prețul inițial de vânzare de 
la care se pornește strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. 
Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să 
respecte condițiile de salt precizate la inceputul licitației. Președintele comisiei anunță 
tare și clar suma oferită de ofertant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă 
o sumă mai mare, președintele comisiei anunță adjudecarea licitației în favoarea 
participantului la licitație care a oferit ultima sumă. După anunțarea câștigătorului de 
către președintele comisiei, se declară inchisă licitația, in urma căreia se întocmește 
procesul verbal (ANEXA 6) care va fi semnat de comisia de licitație și de către 
participanții la licitație.              

Licitația se poate adjudeca dacă ofertantul îndeplinește toate condițiile de 
calificare. Pasul (saltul) de supralicitare este de minim 50 LEI și se va licita doar multiplu 
de 50 (exemplu: 50, 100, 150, .... , ....,  250  etc.). Comisia de evaluare va consemna în 
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ANEXA 6.3., cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la 
licitație, cotațiile finale de preț ale participanților și numele/denumire câștigătorului. 

 ANEXA 6.3. va fi semnată și asumată de fiecare participant la licitație și de 
comisia de licitație.  
  

Art. 10 CRITERII DE ATRIBUIRE.  

Prețul adjudecat al bunului în cadrul licitației, in LEI, cel mai ridicat, cu îndeplinirea 
condiţiilor de participare.   

 OBS. Prețurile oferite trebuie să fie mai mari sau egale cu tarifele 

minime acceptate (prețurile de pornire) stabilite în caietul de sarcini . 

  

C. COMUNICAREA CÂŞTIGĂTORULUI  LICITAŢIEI  

 
Art. 11 Președintele comisiei de licitație va anunța câștigătorul și va declara închisă 

licitația, în urma căreia întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de 
licității și de către participanții la licitație.   

Art. 12 Câştigătorii sunt obligați să încheie/semneze contractul de vânzare-
cumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de maximum 30 
zile de la data licitației. În acest sens, câștigătorii se vor prezenta la data, ora şi locul 
stabilite de UAT Comuna Horodniceni, pentru încheierea contractului de 
vânzare/cumpărare (ANEXA 7) şi încheierea procesului verbal de primire-predare a 
autovehicului (ANEXA 8). Neprezentarea va fi considerată renunţare la dreptul de a 
încheia contractul respectiv ceea ce va conduce la pierderea dreptului câştigătorului de a 
mai participa la alte licitaţii organizate de UAT Comuna Horodniceni. UAT Comuna 
Horodniceni va putea proceda la valorificarea acestora (nedezmembrate),  cu aprobarea 
ordonatorului de credite, prin oferte de preț negociabil, cu respectarea prevederilor 
legale. Negocierile de preț avute vor fi consemnate într-un procesverbal.   

Daca bunul care nu au putut fi valorificat cu respectarea prevederilor prezentei 
proceduri, poate fi declasat și casat în condițiile legii, ordonatorul de credite bugetare 
fiind direct răspunzător pentru organizarea operațiunilor succesive, conform precizărilor 
legale incidente.  

Prețul stabilit la licitație va rămâne ferm, autoturismul va fi predat pe baza de 
proces verbal doar după ce va fi făcuta dovada achitării integrale a prețului stabilit în 
urma licitației.  

Plata se va face integral într-o modalitate convenită in prealabil de cele două părți, 
în maxim 10 zile de la data stabilirii ofertantului câștigător, conform prevederilor legale.  

Toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, ocazionate de înstrăinare și 
care cad în sarcina vânzătorului vor fi puse la dispozitia cumpărătorului.  

Toate cheltuielile legate de înstrăinare vor fi suportate de cumpărător. 
Eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.  

Nota: Combustibilul din rezervor (daca există) va fi facturat separat de 

valoarea autovehiculului.  
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D. CONTESTAŢII  
 

Art. 13 Contestaţiile ofertanţilor participanți pot fi depuse, în termen de 24 de ore 
de la încheierea licitației, la sediul UAT Comuna Horodniceni, în cazul în care consideră 
că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea licitației.  

Art. 14 UAT Comuna Horodniceni va soluționa contestația în termen de 5 zile de la 
depunerea acestora la registratura instituției. În acest sens, se va numi o comisie de 
soluţionare a contestaţiilor,  iar decizia acestei comisii este finală.   

 

E. MODALITATEA DE PLATĂ  

 
Art. 15 Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de 

vânzare/cumpărare  și să achite integral prețul adjudecat al autovehiculului în termen de 
10 zile calendaristice de la data licitației.  

 

CAPITOLUL III - DISPOZIŢII FINALE  

Art. 16 Caietul de sarcini și formularele anexate fac parte integrantă din prezenta 
documentație de participare la licitație.   

Art. 17 Prezenta documentație de participare la licitație intră în vigoare de la data 
aprobării acesteia de către Primarul UAT-ului  Comuna Horodniceni.  

Art. 18 Procedura este de Licitaţie publică deschisă cu strigare, care se 
postează pe site-ul oficial al UAT Comuna Horodniceni și se publică într-un ziar de 
circulaţie națională. 

Art. 19 Termenul de la apariţia în presă al anunţului licitaţiei şi organizarea 
acesteia va fi de cel puţin 15 zile calendaristice.  
  

 
COMISIA DE LICITAȚIE:   

  
1. .................................................      (Președinte)              ____________________  
2. .................................................      (Membru)                  ____________________  
3. ................................................       (Secretar)                  ____________________  
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Anexa nr. 4 la HCL nr. 58/05.08.2022 

 

 

  
                                      
                                                           

CAIET DE SARCINI 

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 
 LICITAȚIEI DESCHISE CU STRIGARE,  

CU PLATA INTEGRALĂ, 
 

VÂNZARE AUTOTURISM   
APARTINAND PATRIMONIULUI PRIVAT 

 AL COMUNEI HORODNICENI 
 

 

 

 

 

PRIMAR, 

FLOREA NECULAI 
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1. INSTRUCȚIUNI PENTRU LICITANȚI 

Date privind vânzătorul  Comuna Horodniceni, judetul Suceava 
Adresă -sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, com Horodniceni, jud. Suceava. 

Prezentele instrucțiuni reglementează modul de organizare și desfășurare a 
licitației deschise, cu strigare, desfasurata la data de ____________________, 
organizată de catre UAT Comuna Horodniceni, pentru vânzarea urmatorului autovehicul: 
AUTOTURISM M1, RENAULT, tip/varianta FLUENCE, numar inmatriculare SV-66-HOR, an 
fabric. 2012, 1461 cm3 , motorina, tractiune fata, culoare gri.  

Locatie: sediul Primariei comunei Horodniceni, str. Falticenilor, nr. 475, judetul 
Suceava. 

Autoturismul se vinde în condițiile „așa cum este", „acolo unde este”, fără 
nicio obligație din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încărcarea-
descărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea și alte cheltuieli legate de preluarea 
autoturismului de către noul proprietar. 

Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților acestora 
să vizioneze autoturismul. 

Licitantului i se recomandă să vizioneze și să examineze autoturismul și să obțină 
toate informațiile necesare în vederea participării la licitație. 

Pretul de pornire pentru autovehiculul pus la vanzare prin procedura de licitatie 
deschisa cu strigare este urmatorul: 

Autoturism M1, Marca RENAULT, tip FLUENCE   -  5.964,00 Lei 
 

1.        Principii 

Principiile care stau la baza selectării licitanților și adjudecării autoturismului scos 
la licitație publică în vederea vânzării este următoarul: 

a) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a 

informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru vânzarea a autoturismului 

proprietatea vânzătorului; 

b) tratamentul egal pentru toți ofertanții, însemnând că toate criteriile de 

selecție se aplică întro manieră nediscriminatorie; 

c) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice ofertant 

persoană fizică sau juridică capabilă, să aibă dreptul de a participa la licitația organizată 

pentru vânzarea unor astfel de bunuri. 

2.         Definiții 

a) licitație deschisă cu strigare - este procedura de vânzare, cu caracter deschis, 
organizată întro singură etapă și la care pot participa un număr nelimitat de participanți 
utilizată pentru transparența tranzacției și asigurarea egalității de tratament între 
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ofertanți, în cursul ședinței de licitație ofertanții având dreptul să liciteze prin strigare în 
ordinea stabilită un preț egal sau mai mare (un preț în urcare); 
b) vânzatorul - UAT Comuna Horodniceni, cu sediul in sat Horodniceni, str. Falticenilor, 
nr. 475, com Horodniceni, jud Suceava, România, având cod fiscal 4326833; 
c) ofertantul orice persoană fizică sau juridică, grup de persoane fizice sau juridice, care 
dorește să achiziționeze autoturismul prevazut in Caietul de sarcini, și care indeplineste 
conditiile de participare la licitatie stabilite prin prezenta Documentație. 
d) obiectul licitației - vânzarea unui autoturism descris in Caietul de sarcini; vânzarea se 
face in în mod individual, 
e) contract de vânzare- cumpărare, este un contract prin care una din parti (vanzatorul) 

transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se 

obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut, descris in Caietul de 

sarcini; 

f) pret de pornire — prețul solicitat de vânzător, indicat în Caietul de sarcini, adus Ia 

cunoștința ofertantului și acceptat de ofertant. 

g) caiet de sarcini - Caietul de sarcini va cuprinde condițiile pentru participare la licitația 

publică organizată în vederea vânzării autoturismului. Caietul de sarcini se solicita de la 

sediul vânzătorului așa cum prevede anunțul publicitar. 

3.       Organizarea licitației 

1.  Organizatorul licitației: UAT Comuna Horodniceni 
2.  Vânzător: UAT Comuna Horodniceni, cu sediul in sat Horodniceni, str. Falticenilor, nr. 

475, com Horodniceni, jud Suceava, România, Telefon: 0230-545736, Fax: 0230573642, 
e+mail: comunahorodniceni@yahoo.com ,  

3.  Solicitanți: persoane fizice/juridice române sau străine care își manifestă dorința de a 

dobândi autoturismele în condițiile prezentelor instrucțiuni. 

4.  Nu pot participa la licitatie: 

a) membrii comisiilor de evaluare si de licitație și nici sotul (sotia), fratii, copiii si 

parintii acestora; 

b) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care omit să prezinte unul 

sau mai multe dintre documentele solicitate; 

c) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care înregistrează datorii la 

bugetul consolidat de stat; 

d) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care au avut contracte de 

vânzare-cumpărare încheiate cu oricare instituție publică, ce au fost reziliate/desfințate 

din culpa persoanelor respective; 

e) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care se află în litigiu cu UAT 

Comuna Horodniceni, judetul Suceava; 

f) persoanele fizice, respectiv juridice, române sau străine, care au fost 

condamnate, respectiv ai căror administratori au fost condamnati penal. 

 

 

mailto:comunahorodniceni@yahoo.com


 

18  

  

   4.      Garanția de participare 

Garanția de participare în cuantum de    5%     din pretul de vanzare al autoturismului: 
Autoturism M1, Marca RENAULT, tip FLUENCE, se va constitui în lei la casieria UAT 
Comuna Horodniceni, cu minim 2 zile lucratoare înainte de data de organizare a licitației. 

    5.  Anunțarea licitației 
5.1. UAT Comuna Horodniceni va face publică licitația printr-un anunț într-o publicație cu 

circulație la nivel national, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilită pentru licitație.  

La aceeași data, instituția afișează anunțul de vânzare atât la sediul propriu. 

5.2. Cei interesați vor putea descărca caietul de sarcini a licitației de pe site-ul UAT 

Comuna Horodniceni, https://comunahorodnicenisv.ro/ . 

In cazul in care potentialul licitant solicita eliberarea pe suport de hartie a caietului de 

sarcini, solicitantul va achita la casieria UAT Comuna Horodniceni, suma de 20 lei in 

vederea intrarii in posesie a acestuia. 

5.3. Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților acestora 

inspecția mașinii pe cheltuiala lor și cu rezervarea datei de inspecție pentru aranjarea 

programului pentru a nu bloca activitatea instituției. 

5.4. Licitantului i se recomandă să vizioneze, să examineze autovehiculul și să obțină 

toate informațiile care pot fi necesare în vederea participării la licitație. Licitantul își 

asumă în totalitate pagubele produse pe perioadă examinării produse exclusiv din vina 

sa. 

    6.     Înregistrarea și calificarea licitanților 

6.1. Înregistrarea licitantilor 

Persoană de contact informații licitație: Bădărău Gabriela- Cristina, consilier , nr. tel : 

0230/545736, adresă de e-mail: primariahorodniceni@yahoo.com 

Inregistrarea participanților se va face la sediul UAT Conuna Horodniceni, judetul 

Suceava, cu sediul în sat Horodniceni, str. Falticenilor, nr. 475, com Horodniceni, 

jud.Suceava, in zilele de luni, marti, miercuri sau joi, între orele 08 -15 si in zilele de 

vineri între orele 08 12, până la data de _____________, ora 10.00, prin prezentarea 

următoarelor documente :  

-   cererea de participare;   

-   împuternicirea reprezentantului licitantului, daca este cazul;    

- copie dupa documentul de identitate a ofertantului sau, daca este cazul, a 

reprezentantului ofertantului;    

-  dovada constituirii garanției de participare;  

-  intr-un plic sigilat si marcat cu denumirea participantului se vor depune documentele 

de calificare de mai jos. 

 

https://comunahorodnicenisv.ro/
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6.2. Calificarea licitantilor 

Documentele de calificare necesare sunt: 

6.2.1. Persoanele juridice române vor prezenta: 

a) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale; 

b) certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice .  

Nota: Certificatele de la punctele a) si b) trebuie sa fie valabile la data licitatiei. 

c) declaratia de inspectie (Formulare); 

d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; 

e) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau 

faliment. 

 

6.2.2. Persoanele juridice straine vor prezenta: 

a) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata 

(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este 

rezident), valabile la data licitatiei; 

b) actul de înmatriculare a societatii comerciale straine; 

c) declaratia de inspectie (Formulare); 

d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla în reorganizare judiciara sau 

faliment. 

 

6.2.3. Persoanele fizice române vor prezenta: 

a) copie dupa actul de identitate; 

b) certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, valabil la data licitatiei; 

c) declaratia de inspectie (Formulare). 

 

6.2.4. Persoanele fizice straine vor prezenta: 

a) copie dupa pasaport; 

b) declaratia de inspectie (Formulare). 

 

NOTĂ: Toate actele depuse de persoanele fizice sau juridice române vor fi prezentate în 

original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data licitatiei. 

 

 

7.          Preambulul licitației  

7.1.  Licitația se va desfășura în data de __________________, la sediul UAT 

Comuna Horodniceni, str. Falticenilor, nr. 475, jud. Suceava. 

Faza de licitație se va desfășura cu strigare pornind de la prețul de pornire stabilit 

pentru autovehicul : Autoturism M1, Marca RENAULT, tip FLUENCE  - 5.964,00 

Lei, cu pasul de strigare de 50 de lei, caz în care se ajunge la un preț care este oferit de 

minim 2 sau mai mulți ofertanți se trece doar cu acești ofertanți la licitarea cu prețul 

majorat cu pasul de rezervă de 150 de lei, licitația folosind acest pas în faza finală. 

Dacă condițiile o impun, pasul de licitație și pasul de rezervă pot fi modificate de comisia 

de licitație, în timpul desfășurării licitației. 
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7.2.  Licitația se va desfășura doar în condițiile în care sunt minim 2 participanți. 

In cazul in care nu se va fi prezentat nici un ofertant la licitatie sau nici un ofertant nu a 

oferit cel putin pretul de pornire, licitatia se va reprograma pentru data de 

____________, ora 10,00.   

Pretul de pomire in cadrul celei de-a doua licitatiei va fi diminuat cu până la 20%.  

 

7.3.    In cazul in care nici la cea de-a doua licitatie organizata nu se va fi prezentat 

nici un ofertant la licitatie sau nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, 

licitatia se va reprograma după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi diminuat cu până la 40% 

faţă de prima licitaţie.   

 

  8. Restituirea garanțiilor 

Restituirea garanțiilor se va face în 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 

vanzare cumpărare cu licitantul desemnat câștigător, pentru cei necâștigători, dacă 

garanția constituită de ofertantul câștigător a fost constituită prin depunere la casierie, 

aceasta se va considera plată în vederea constituirii sumei rezultate ca urmare a 

licitației. 

 

  9. Modalități de plată 

Plata se va face integral într-o modalitate convenită in prealabil de cele doua parti, în 

maxim 10 zile de la data stabilirii ofertantului câștigător. 

 

10.       Precizări finale 

Pe timpul desfășurării licitației ofertanților le sunt interzise:   

• perturbarea ședinței prin orice mijloace;    

• acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor;   

• orice alte acțiuni contrare scopului licitației; 

Ofertanții care nu vor respecta aceste conditii, vor fi eliminați din licitație și vor pierde 

garanția de participare. 

Eventualele contestații se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitației și vor 

fi soluționate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor, procedura fiind suspendată de 

drept pe perioada analizării contestațiilor. 

 

11.       Elemente aferente licitației, privind contractual de vânzare-cumpărare 

Contractul se va încheia în cel mult 10 zile de la data adjudecării, în caz contrar garanția 

de participare va fi pierdută și va fi declarat câștigător cel de-al doilea ofertant în 

clasamentul licitației. 

Prețul stabilit la licitație va rămâne ferm, autoturismul va fi predat pe baza de proces 

verbal doar după ce va fi făcută dovada achitării integral al prețului stabilit în urma 

licitației. 

Toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, ocazionate de înstrăinare și care 

cad în sarcina vânzătorului vor fi puse la dispoziția cumpărătorului. 

Toate cheltuielile legate de înstrăinare vor fi suportate de cumpărător. 

Eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente. 
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Notă : Combustibilul din rezervor (dacă există) va fi facturat separat de 

valoarea autovehiculului. 

 

12.      Cuantumul cotei de cheltuieli pentru participare la licitație: este in 

valoare de  5% din prețul initial al vânzării – prețul de pornire (stabilit pentru fiecare 

etapă a licitației), în lei și se achită în la casieria UAT Comuna Horodnuiceni. 

Obs. : cota/cotele de cheltuieli pentru participare la licitație nu va fi 

restituită.  

  

 

 

 

Întocmit, 

Bădărău Gabriela Cristina 
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INFORMATII PRIVIND AUTOTURISMUL 

 

Denumirea Caracteristici tehnice UM Cantitatea 
Anul intrarii 

in folosinta 

 

 

AUTOTURISM 

M1 

marca RENAULT, tip/varianta 

FLUENCE, numar 

inmatriculare  

SV-66-HOR,  

an fabric. 2012,  

1461 cm3 ,  

motorina,  

tractiune fata, 

 culoare gri, 

Buc 1 2012 
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ANEXA 2    

  
   SOLICITANTUL (PARTICIPANTUL)  

               __________________________________________  
    (denumirea/numele)  

  

 

  

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

  

 

  

Către 
................................................................................
.................... (denumirea autoritatii contractante si 
adresa completa)  

  

  

 Urmare a publicării anunțului dumneavoastră cu privire la organizarea licitației cu        
nr. ________/_________________ organizată în data de 
__________________________ prin care vă exprimați dorința de a valorifica prin 
vânzare autovehiculului .                       
 
Persoană fizică / SC ___________________________________________________  
                                                (numele/denumirea ofertantului)   

vă transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, pentru LOTUL nr.1, 
conținând:  
  

▪ documentele de participare  
  

Va multumim.  
  

   

Data completării  
______________  
 

   

Cu stimă,  

Solicitant (participant),  

            ________________  
                                                                                        (semnatură autorizată)  
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ANEXA 3  

 

CERERE DE PARTICIPARE 

  

  

Obiectul procedurii: vânzarea autovehiculului AUTOTURISM M1, marca RENAULT, 

tip/varianta FLUENCE, numar inmatriculare SV-66-HOR,  

 1. Denumirea persoanei juridice/fizice _______________________________________ 

2. Sediul(adresa completă)• _______________________________________________ telefon/ 

fax ______________________________ 

3. Date de indentificare a licitantului ________________________________________ 

4. Contul și banca• _______________________________________________________ 

5. Garanția de participare s-a constituit prin: 

- chitanța nr.  __________ O.P nr_____________. 

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitație  

 7. Am luat cunostință de prevederile instrucțiunilor pentru licitanți și ne angajăm ca în cazul în 

care ne adjudecăm licitația să încheiem contractul de vânzare-cumpărare în cel mult 10 zile de la 

data desfășurării licitației. 

8. În cazul neîndeplinirii culpabile a condițiilor impuse prin documentația de licitație acceptăm 

necondiționat pierderea garanției de participare depusă. 

9. Răspundem conform normelor legale în vigoare pentru realitatea datelor și a informațiilor 

furnizate și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta cerere, precum și prin 

celelalte documente depuse la înscrierea la licitație. 

    

  

   Vă mulțumim!  
  

 

  

Solicitant/Participant,  
_________________  

                                                           (semnatura autorizata ) 



 

25  

  

  
ANEXA 4         

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

1. Subsemnatul, __________________________________reprezentant împuternicit 
al ____________________________________________, în calitate de   
                   (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)  

solicitant/participant/candidat/ofertant//ofertant asociat/terț susținător al candidatului 
/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sancțiunile excluderii din procedura de 
licitație publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 
ca___________________________  privind atribuirea contractelor de   
                   (denumirea/numele ofertantului)  

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitive a unei 
instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau spălare de bani. De asemenea declar pe propria răspundere că nu mă 
aflu în reorganizare judiciară sau faliment.  

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații 
suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența, resursele și 
orice documente doveditoare de care dispunem.  

3. Subsemnatul declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 “Falsul în 
Declaraţii” din Codul Penal referitor la “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 
unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei 
consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”  

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității 
contractante _________________________________________________ (denumirea și 
adresa autorității ontractante)   

5. cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră.  

6. Prezenta declarație este valabilă până la data semnârii procesului verbal de 
predare/primire al autovehiculului.  

  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului _________  
Numele și prenumele semnatarului ___________________________ Detalii 
despre ofertant:  
Numele ofertantului ______________________________  
Țara de reședință ________________________________  
Adresa de corespondență (dacă este diferită) 
_______________________________________  
Telefon/ e-mail__________________  
Data ________________________  

Solicitant/participat/candidat/ofertant, 
_________________  

(semnatura autorizata) 
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ANEXA 5  

             

  

ÎMPUTERNICIRE  

  

  
  Subscrisa SC _________________________________________ SRL, cu sediul în 
__________________________________________________________________, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J__/________/__.__.____, CUI ______________, 
atribut fiscal ______, reprezentată legal prin ___________________________________, în 
calitate de __________________________, împuternicim prin prezenta pe domnul/doamna 
___________________________________, domiciliat/ă în ______________     
____________________________________, identificat/ă cu CI seria ______, nr. ________, 
CNP ____________________________, eliberată de ________________________, la data 
de _________________, având funcția de  ___________________________,     să ne 
reprezinte la licitația nr. ________/_____________, organizată în data de ______________ 
de către UAT Horodniceni, în calitatea de autoritate contractantă, în scopul atribuirii 
contractului de vânzare/cumpărare având ca obiect  
 
______________________________________________________  
 
    Împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:  

• Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la licitație  

• Să participle în numele subscrisei la licitație și să semneze toate documentele rezultate 

pe parcursul ți/sau în urma desfășurării licitației  

• Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

licitației  

• Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la licitație.  

  

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la licitație.  

  

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite  

(buletin de identitate, carte de identitate, pașaport)  
  

Data ________________________  

Numele și prenumele reprezentantului legal ______________________________________  

 
 
 

ANEXA 6  
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PROCES – VERBAL   

DE DESFĂȘURARE ȘI ADJUDECARE A LICITAȚIEI  

  

Încheiat astăzi …………. cu ocazia   

organizării licitaţiei nr. ......... pentru valorificarea autovehicule scoase din funcțiune aflate în 

proprietatea Universităţii din UAT Horodniceni 

  

Comisia de licitație, numită prin Dispozitia Primarului Comunei Horodniceni,  
nr. ........./........................., compusă din:  

  

1. ______________________________________________________               - Preşedinte  

2. ______________________________________________________               - Membru    

3. ______________________________________________________              -Secretar  

  

A procedat astăzi ……………….. , ora ………… la deschiderea etapei de evaluare 
pentru licitaţia mai sus menţionată.  

Preşedintele comisiei de evaluare, deschide licitaţia arătând scopul acesteia, prezintă 
pe scurt datele loturilor scoase la închiriere şi dă citire componenţei comisiei de evaluare.  

Invitaţia de participare a fost publicată în cotidianul ............................................ 
din data ........................., precum şi pe site-ul Comunei Horodniceni. 

  

Prezentul proces-verbal de desfășurare și adjudecare a licitației conţine trei anexe, 
după cum urmează:  

• ANEXA 6.1., în care se va consemna prezența și respectarea termenului de depunere a 

documentelor de participare și admiterea/respingerea participanților pentru etapa 

următoare (evaluare documente de participare)  

• ANEXA 6.2., în care se va consemna existenţa documentelor de participare specificate 

la (Art.7) depuse pentru participarea la licitație și admiterea/respingerea 

participanților pentru etapa următoare (etapa de licitare cu strigare și 

adjudecarea câștigătorilor)  

• ANEXA 6.3. (întocmită pentru fiecare LOT în parte), în care se vor consemna 

cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la licitație și 

cotațiile finale de preț ale participanților cu stabilirea câstigătorului pentru fiecare 

dintre loturile licitate (etapa de licitare cu strigare și adjudecarea 

câștigătorilor) Toate anexele fac parte integrantă din prezentul proces-verbal de 

deschidere.  

  

Înainte de deschiderea plicurilor sigilate, preşedintele comisiei de evaluare face o 
serie de precizări şi anume:  

  

1. Solicită împuternicirile scrise ale reprezentanţilor firmelor ofertante.  

2. Întreabă participanții/ofertanții dacă documentele de licitaţie au fost clare, complete, 

fără ştersături sau adăugiri, pentru a se întocmi ofertele în bune condiţii.  
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3. Se întreabă participanții/ofertanții dacă au luat cunoştinţă despre criteriul aplicat 

pentru atribuirea spaţiilor.  

4. Se întreabă participanții/ofertanții dacă au obiecţiuni legate de documentele licitaţiei 

sau de modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.  

  

La întrebările puse toți participanții/ofertanții declară că că nu au obiecţiuni.  
Se va face prezența reprezentanților ofertanților la ședința de deschidere (ANEXA 6.1.) 

și se stabilesc ofertanții admiși pentru etapa următoare (evaluarea documentelor de 
participare). Vor fi respinși solicitanții care nu au depus Scrisorile de înaintare și plicurile 
sigilate cu documentele de participare în termenele stabilite, precum și cei care nu sunt 
prezenți la ora indicată pentru începerea licitației.  
OBS:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

  

Conform PROCEDURII DE ATRIBUIRE:  

  

In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculelor, în stare de funcționare, comisia de licitație va aloca 

loturile respective institutiilor solicitante si va deschide sedința de licitație doar pentru loturile 

rămase nesolicitate de instituțiile publice interesate. În cazul in care mai multe instituții 

publice solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat institutiei care a transmis 

prima solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului respectiv.  

  

Pentru licitația de astazi au fost inregistrate un nr. de …....... solicitări din partea 
instituțiilor publice pentru obținerea transmiterii, fără plată a autovehiculelor astfel:  
……………………….…………………………………………………………………………………………………..........
.....................................................................................................................................   

  

Se trece la deschiderea şi prezentarea plicurilor sigilate depuse de fiecare 
participant/ofertant prezent. Toţi participanții/ofertanții recunosc integritatea şi 
inviolabilitatea plicurilor care conţin documentele de participare. La loc vizibil se prezintă 
datele principale ale documentelor fiecărui participant și se completează opisul documentelor 
depuse (ANEXA 6.2).  

 Vor fi excluși de la participare cei care nu au prezentat in totalitate, până la termenul 
limită de depunere a documentelor, documentele de participare, așa cum au fost solicitate.  

Vor fi declarați respinşi și licitanții (inclusiv reprezentanţii acestora) care înregistrează 
debite la Universitatea din București. Vor fi respinşi şi licitanții (inclusiv reprezentanţii 
acestora) care nu respectă/ nu au respectat hotărârile Universităţii din Bucureşti sau au / au 
avut litigii cu aceasta.  Vor fi declarați respinși și solicitanții (reprezentanții acestora) care 
sunt prevăzuți la art. 5.2 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din 
funcțiune aparținând instituțiilor publice din 23.10. 1995 (vor fi declarați respinși și membrii 
comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitație, soțul /soția, frații, copiii și părinții acestor 
membri).  
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În cazul în care, nu există participanți/ofertanți sau se prezintă doar un 

singur participant/ofertant sau in cazul în care nici un participant nu a oferit cel 

puțin prețul de pornire, licitaţia se repetă după trecerea a cel puțin 5 zile de la 

data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%. In cazul în care 

nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se 

oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua după după cel puțin 5 zile, iar 

prețul va fi diminuat cu până la 40% față de prima licitație. În cazul în care nici 

de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire, UAT Comuna 

Horodniceni va putea valorifica autovehiculul conform prevederilor legale în 

vigoare. În cazul în care bunl nu poate fi valorificat, conform legii, acesta poate fi 

declasat și casat în condițiile legii.  

Obs. Pentru fiecare etapă de repetare/reluare a licitației, cota de cheltuieli 
pentru participare la licitație va fi de 5% din prețul inițial – prețul de pornire 
stabilit în urma diminuării pentru fiecare lot în parte.  

 

Licitația se va adjudeca în urma sedinței (etapei) de licitare cu strigare în cadrul 
aceleiași ședințe de deschidere. Președintele comisiei anunță prețul inițial de vânzare de la 
care se pornește strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. 
Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să 
respecte condițiile de salt precizate la inceputul licitației. Președintele comisiei anunță tare și 
clar suma oferită de ofertant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai 
mare, președintele comisiei anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație 
care a oferit ultima sumă. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei, se 
declară inchisă licitația, in urma căreia prezentul proces verbal va fi semnat de comisia de 
licitație și de către participanții la licitație.  

  

            Licitația se poate adjudeca dacă participantul/ofertantul îndeplinește toate condițiile 
de calificare. Pasul (saltul) de supralicitare este de minim 50 LEI și se va licita doar multiplu 
de  
50 (exemplu: 50, 100, 150, .... , ....,  250  etc.). Comisia de evaluare va consemna în 
ANEXA 6.3., cotațiile de preț pentru fiecare strigare a fiecărui ofertant participant la licitație, 
cotațiile finale de preț ale participanților și numele/denumire câștigătorului pentru fiecare lot 
în parte. ANEXA 6.3. va fi semnată și asumată de fiecare participant la licitație și de comisia 
de licitație.  
  

CRITERII DE ATRIBUIRE.  

Prețul adjudecat al bunului în cadrul licitației, in LEI, pentru fiecare autovehicul, cel mai 
ridicat pentru fiecare lot în parte cu îndeplinirea condiţiilor de participare.   

  

OBS. Prețurile oferite trebuie să fie mai mari sau egale cu tarifele minime 
acceptate (prețurile de pornire) stabilite în caietul de sarcini . 

  

COMUNICAREA CÂŞTIGĂTORULUI LICITAŢIEI  

Președintele comisiei de licitație va anunța câștigătorul și va declara închisă licitația, în 
urma căreia întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licității și de 
către participanții la licitație.   
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Câştigătorii sunt obligați să încheie/semneze contractul de vânzare-cumpărare și să 
achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de maximum 10 zile de la data licitației. 
În acest sens, câștigătorii se vor prezenta la data, ora şi locul stabilite de UAT Comuna 
Horodniceni, pentru încheierea contractului de vânzare/cumpărare (ANEXA 7) şi încheierea 
procesului verbal de primire-predare a autovehicului (ANEXA 8). Neprezentarea va fi 
considerată renunţare la dreptul de a încheia contractul respectiv ceea ce va conduce la 
pierderea dreptului câştigătorului de a mai participa la alte licitaţii organizate de Comuna 
Horodniceni. Comuna Horodniceni va putea proceda la valorificarea acestuia 
(nedezmembrate), cu aprobarea ordonatorului de credite, prin oferte de preț negociabil, cu 
respectarea prevederilor legale. Negocierile de preț avute vor fi consemnate într-un proces-
verbal.   

Bunurile care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, 
pot fi declasate și casate în condițiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct 
răspunzător pentru organizarea operațiunilor succesive, conform precizărilor legale incidente.   

  

 REZULTATUL LICITAȚIEI:  

  

Nr. 

Lot  

Nr. auto  Denumire/Nume caștigător  Prețul 

adjudecat 

(lei)  

Lot 1  SV-66-HOR  

Renaul Fluence  

    

Preşedintele comisiei declară închise lucrările şedinţei de deschidere a licitaţiei. Drept 
pentru care am încheiat astăzi ………..........………, prezentul proces-verbal (….pag).  

Fiecare participant prezent va primi câte o fotocopie a prezentului proces-verbal.   
  

  

MEMBRII COMISIEI DE LICITAȚIE  

(Numele şi prenumele – semnătura)             

COMISIA DE LICITAȚIE:     

  

1. ___________________________ (Președinte)             _________________________  

2. ___________________________  (Membru)               _________________________  

3. ___________________________ (Membru)                _________________________  

4. ___________________________ (Secretar)                _________________________  

  

Am luat la cunoştinţă, am semnat și am primit o copie a prezentului proces verbal de deschidere,  

  

 

 

REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR  

 

1. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

2. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  
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3. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

4. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

 

5. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

6. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

 

7. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  

 

8. Ofertant_______________________________Nume representant SC_________________________     

semnătura_________  
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ANEXA 6.1. 

  

 CENTRALIZATORUL PARTICIPANȚILOR/OFERTANŢILOR  

care au depus documentele conform Documentației de participare la licitație nr.  

............/.............. şi prezenţa reprezentanţilor la şedinţa de deschidere din data de  

………………  ora …………  

pagina …..  

Nr.  Denumire Instituție publică   

  

Denumire 

participant/ofertant  

Nume reprezentant  

LOTURILE 

solicitate  

Documente 

depuse în 

termen  
(DA/NU)  

Prezenţa 

(DA/NU)  

ADMIS/  

RESPINS 

pentru  

evaluare 

documente  

Semnătură 

Ofertant  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

 OBS: In cazul în care există solicitări din partea instituțiilor publice pentru obținerea 

transmiterii, fără plată a autovehiculelor,aflate în stare de funcționare, comisia de licitație 

va aloca loturile respective institutiilor solicitante si va deschide sedința de licitație doar 

pentru loturile rămase nesolicitate de instituțiile publice interesate. În cazul in care mai 

multe instituții publice solicita același lot (autovehicul), acesta va fi repartizat institutiei care 

a transmis prima solicitarea de transmitere, fara plata a autovehiculului respectiv.  

  

COMISIA DE LICITAȚIE:     

  

1. ____________________________ (Președinte)             _________________________  

2. ____________________________  (Membru)               _________________________  
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3. ____________________________ (Secretar)                 _________________________  

 
ANEXA 6.2. 

ETAPA DE EVALUARE DOCUMENTE DE PARTICIPARE   
Opisul documentelor depuse conform Documentației de participare la licitație nr. .............................  

pentru licitația din data de ……………. ora ……….  pagina ….  
 

Nr. 
crt.  

Documente de participare  Nume/ 
denumire 
solicitant   
  
………….  
  
loturile 
solicitate:  
……………  

Nume/ 
denumire 
solicitant   
  
………….  
  
loturile 
solicitate:  
…………  

Nume/ 
denumire 
solicitant   
  
………….  
  
loturile 
solicitate:  
……………  

Nume/ 
denumire 
solicitant   
  
………….  
  
loturile 
solicitate:  
…………  

1.  Cerere de participare (ANEXA 3)  
pentru persoane fizice și juridice  

        

2.  Dovada achitării cotei de cheltuieli pentru 
participarea la licitație în valoare de: (80 lei);    

        

3.  Copie act identitate cu mențiunea „conform cu 
originalul” și semnată olograf de către posesor 
pentru persoane fizice române  
  
Copie pașaport cu mențiunea „conform cu 
originalul” și semnată olograf de către posesor 
pentru persoanele fizice străine  
  
Copie Certificat emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 
Industrie Naţională sau Teritorială, care conţine 
codul unic de înregistrare precum şi anexa acestuia 
(pentru societăți comerciale) sau Sentința civilă 
(avizul de funcționare) și a Certificatul de Înscriere 
în Registrul  
Asociațiilor și Fundațiilor. Copiile vor fi prezentate 
cu mențiunea „conform cu originalul” și semnate 
olograf de către conducătorul firmei ofertante pe 
fiecare pagină a documentului pentru persoane juridice 
române  
  
Actul de înmatriculare a societății comerciale 
străine, copie cu mențiunea „conform cu originalul” 
și semnată olograf de către posesor pentru persoanele 
juridice străine  

        

4.  Declaratie privind eligibilitatea (ANEXA 
4) pentru persoane fizice și juridice  

        

5.  Certificat fiscal privind impozitele (original), valabil 
la data  
Iicitației pentru persoanele fizice și juridice romăne  

        

6.  Certificat de atestare fiscală privind taxele locale 
eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice 
(original), valabil la data licitației pentru persoanele 
fizice și juridice române  

        

 ADMIS/RESPINS pentru etapa cu strigare și 
adjudecare  

        

  Semnătură ofertant           

 
COMISIA DE LICITAȚIE:     



 

34  

  

1. ___________________________ (Președinte)             _________________________  
2. ___________________________  (Membru)               _________________________  
3. ___________________________ (Secretar)                 _________________________  

ANEXA 6.3. 
  

ETAPA DE LICITARE CU STRIGARE ȘI ADJUDECAREA CÂȘTIGĂTORILOR  
conform Documentației de participare la licitație nr. ................/........................... pentru 

licitația din data de ........................., ora ..............  
PAS DE LICITARE: MULTIPLU DE 50 LEI  

 LOT: …….    Pretul inițial de vânzare (PREȚUL DE PORNIRE) ............ LEI       pag: ……                                  

Nr. 
Crt.  

OFERTANȚI  
  
  

Ofertant  

Sc/Persoana fizică  

  

………………………  

Ofertant  

Sc/Persoana fizică  

  

………………….  

Ofertant  

Sc/Persoana fizică  

  

………………….  

Ofertant  

Sc/Persoana fizică  

  

………………….  

1.  

Suma strigată  ………………..lei  …………………lei  ………………..lei  …………………lei  

Numărul strigării:    1      2      3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  

2.  

Suma strigată  ………………..lei  …………………lei  ………………..lei  …………………lei  

Numărul strigării:    1      2      3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  

3.  

Suma strigată  ………………..lei  …………………lei  ………………..lei  …………………lei  

Numărul strigării:    1      2      3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  

4.  

Suma strigată  ………………..lei  …………………lei  ………………..lei  …………………lei  

Numărul strigării:    1      2      3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  

5.  

Suma strigată  ………………..lei  …………………lei  ………………..lei  …………………lei  

Numărul strigării:    1      2      3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  Nr.1    Nr.2   Nr. 3  

  
Prețul final în urma etapei de 
licitație cu strigare (lei/lot)  

      

  

  Rezultatul Licitației  
 (hotărârea de adjudecare)  
CÂȘTIGĂTOR/NECÂȘTIGĂTOR  

CÂȘTIGĂTOR/  
  

NECÂȘTIGĂTOR  

CÂȘTIGĂTOR/  
  

NECÂȘTIGĂTOR  

CÂȘTIGĂTOR/  
  

NECÂȘTIGĂTOR  

CÂȘTIGĂTOR/  
  

NECÂȘTIGĂTOR  

  
Semnătură ofertant  

        

COMISIA DE LICITAȚIE:     
1. .................................................      (Președinte) ...................................             _________________________  
2. .................................................      (Membru)  ....................................                 
3. ................................................       (Secretar)   .................................               _________________________  
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 Anexa 7 

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE PENTRU UN 
VEHICUL FOLOSIT 

 VÂNZĂTOR 

PERSOANĂ FIZICĂ •   act de identitate seria  nr.  . 
PERSOANĂ JURIDICĂ •   
înmatriculare la Registrul Comerțului   reprezentată prin  

Ddomiciliu[/Sediul în  str   nr sc
 ap sector/județ    cod  

(Ștampila} în cazul persoanelor juridice) 

nr.  

bl 
 CUMPĂRĂTOR 

PERSOANĂ FIZICĂ'    act de identitate seria nr. 
PERSOANĂ JURIDICĂ'   

înmatriculare la Registrul Comerțului   
 reprezentată prin  

Domiciliul/Sediul în  str    nr 
sc ap sector/județ      

 cod  
(Ștampila* în cazul persoanelor juridice) 

U 
nr.  

bl 
3 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Vevehiculul marca  tipul număr de identificare motor 
 cilindree cmc, număr de înmatriculare  data la care expiră inspecția tehnică 

perperiodică  numărul cărții de identitate a vehiculului  
serie  

 
 PREȚUL în cifre lei, în litere lei 

5  

Vânzătorul menționat la punctul (l) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De asemenea declară că a 
predat cumpărătorului menționat la punctul (2) vehiculul, cheile, fișa de înmatriculare cartea de identitate a vehiculului, primind de la 
acesta prețul prevăzut la punctul (4), 

Cumpărătorul menționat la punctul (2) declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (l) vehiculul, cheile, fișa de 
înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzătorului prețul menționat la punctul (4). 
Anexa la contract:  Da  Nu 

 Semnătura vânzătorului                
Locul încheierii contractului  

       Semnătura cumpărătorului  

și  

Dataa 

 
inspectoratul de Poliție al Județului  
- Serviciul circulație - Semnătura și ștampila 

 

CERTIFICAT DE RADIERE 

Vehiculul marca  tipul  număr de identificare 
serie motor  cilindree       

 cmc, înmatriculat cu numărul          
     deținut de către 

 

 

 

 

 

domiciliat  (sediul)  în str 

Înstrăinat  către domiciliat  (sediul)  în 

Dezmembrat Exportat 
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PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMPĂRARE, RADIERE Șl ÎNMATRICULARE A UNUI VEHICUL 

PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

Deținătorul poate înstrăina vehiculul pe baza certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate a 
vehiculului și a contractului de vânzare - cumpărare pentru un vehicul folosit, 

Canea de identitate a vehiculului, în cazu\ în care pentru vehiculul respectiv nu a fost eliberat un 
asemenea document, se obține de la filiala locală a Registrului Auto Român care completeaz.ă datele 
despre vehicul. Datele despre deținător se completează de către serviciul circulație care a înmatriculat 
vehiculul. 

Formularul fișei de înmatriculare și cel al contractului de vânzare cumpărare a unui vehicul folosit se 
obțin de la serviciul ciculație. 

Înainte de a contacta cumpărătorul, vânzătorul trebuie să completeze casetele A și D din fișa de 
înmatriculare și să obțină în caseta E, Viza organului financiar în razn căruia domiciliază (își are sediul). 
Viza atestă cfi au fost achitate, fală de stat, debitele referitoare ta vehicul și acesta este liber de orice 
sarcint Perfectarea vânznrii - cumpărării se face prin completarea de către vânzător și cumpărător a 
rubricilor prevăzute în contractul de vânznre - cumpărare și cerlificatul de radiere și prin îndeplinirea 
obligațiilor menționate În rubrica (5) a contractului. În plus vânzătorul trebuie să menționeze pe celtificatul 
de înmatriculare al vehiculului în mod citel «Înstrăinat către la data de și să semneze ori, în cazul 
persoanei juridice, să aplice ștampila, iar cumpărătorul să completeze caseta B din fișa de înmatriculare. 
Contractului de vânzare - cumpărare i se poate atașa o anexă cu clauze suplimentare. 

PROCEDURA DE RADIERE DIN EVIDENTA SERVICIULUI CIRCULAȚIE Șl A ORGANULUI 
FINANCIAR 

Vânzătorul și cumpărătorul se prezintă la serviciul circulație unde este înmatriculat vehiculul cu 
următoarele documente: cele trei exemplare ale contractului de vânzare - cumpărare (și ale certificatului 
de radiere), caltea de identitate în care vânzătorul este înscris de către serviciul circulație, certificatul de 
înmatriculare cu mentiunea vânzătorului privitoare la înstrăinare, fișa de înmalriculare având completate 
casetele A, B, D și E, precum și cu plăcile cu numerele de înmatriculare. 

Vânzătorul primește exemplarul 3 al contractului de vânzare - cumpătare Șl al certificatului de 
radiere, iar cumpărătorul celelalte două exemplare ale contractului, caneu de identitate având menționată 
radierea din circulație precum și fișa de înmatriculare pe care a prezentat-o. Radierea vehiculului de pe 
numele  

ÎNMATRICULAREA VEHICULULUI 

Cumpărătorul se prezintă la organul financiar în raza căruia își are domiciliul (sediul) cu cartea de 
identitate, fișa de înmatriculare având completate casetele A, B, D si E și contractul de vânzare - 
cumpărare (exemplarul l), După achitarea impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport și a prłmeł 
de asigurare prin efectul legii, organul financiar completeaa caseta C a fișei de înmatriculare 

Cumpărătorul se prezintă la serviciul circulație în vederea înmatriculării vehiculului cu contractul de 
vânzare cumpărare, cartea de Identitate a vehiculului, fișa de înmatriculare, având completate casetele A, 
B, C, D și E și chilania de plată 8 taxei de înmatriculare. Persoanele fizice trebure să albă asupra lor actul 
de identitate, iar în cazul persoanelor Juridice este necesară o adresă de solicitare a înmatriculărłi 
vehiculului. 

PRECIZĂRI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI DE ÎNMATRICULARE 

Numărul de înmatriculare se acordă de regulă intr-o ordine strict crescătoare. În acest caz 
cumpărătorul prłmește pe Ioc placi}e cu numărul de înmatriculare, achitând contravaloarea acestora, Dacă 
dorește un număr de înmatriculare preferențial, solicitantul plătește pe lângă contravaloarea plăcilor și 
contravaloarea prestației de atribuire a unui număr preferenția!} urmând ca până la sosirea plăcilor cu 
numărul dorit vehiculul să circule cu număr provizoriu, Vânzătorul poate solicita serviciului circulație 
păstrarea pe o perioadă de un an a numărului de înmatriculare deținut, achitând contravaloarea prestaliei 
de phstłzre ii unui număr de înmatriculare. 
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RECOMANDĂRI PENTRU VÂNZĂTOR 

Înainte de perfeclarea vânzării - cumpărării asigurați-vă că datele personale ale cumpărătorului 
înscrise în contract sunt cele reale (confrunlaii aceste date cu actul de identitate). 

Nu înmânați cumpărătorului cartea de identitate a vehiculului înainte de primirea sumei convenite ca 
preț al vânzării. 
Pentru a fi sigur că vehiculul va fi radiat din evidenła serviciului circu:ație și a organului financiar, 

menționați înstrăinarea în certificatul de înmatriculare însoțiți cumpărătorul la serviciul circulatie în vederea 
radierii vehicutului. Altfel, există riscul ca noul proprietar să folosească vehiculul înmatriculat pe numele 
dumneavoastră, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt* inclusiv plata în continuare a obligațiilor 
fiscale. 

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR 

Înainte de perfectarea vânzArii - cumper5rii asigurați-vă că datele personale ale vânzătorului, înscrise 
în contract, în cartea de identitate, în fișa și certificatul de înmatriculare sunt cele reale (confruntați aceste 
acte cu actul de identitate). Pentru a nu risca să cumpărați un vehicul furat asigurqi-vă că datele de 
identificare ale acestuia sunt cele reale. În acest sens confrunta!i seria caroseriei și a motorului de pe 
vehicul cu cele înscrłse în cartea de identitate (rubrica 6 Șl respectiv rubrica IO din tabeluE A, pagina 2), 
contractul de vânzare - cumpărare, fișa și certificatul de înmatriculare. 

Verificati cu atentie data aplicării vizei de către organul financiar în caseta E, Recomandăm ca între 
data înscrisă în caseta E și data perfectării vânzarii cumpărării să nu existe o diferenra mai mare de 48 de 
ore. Dacă această difërentă este mai mare puteți solicita vânzătorului o alta având data actualłzntă, în caz 
contrar riscati cumpărarca unui vehicul grevat de eventuale sarcini. 

ATENȚIE! Cartea de identitate a vebiculului este documentul care atestă, pentru persoana care o deține, 
dreptul de proprietate asupra vehiculului, Nu o deteriorati și păstrați-o într-un loc si 
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ANEXA 8 

  

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 

(autovehicul conform rezultatului licitației nr. …..…din ………………)  

              

  

  

Incheiat astăzi ……………………….. între:  
  

  

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Horodniceni, cu sediul in Localitatea 
Horodniceni, Str. Falticenilor, Nr. 475, Jud. Suceava, tel./fax 0230 245 736/0230 573 642, e-mail: -
, cod unic de inregistrare fiscala 4326833, reprezentat de Florea Neculai, avand functia de Primar, 
în calitate de predator si  
   

Persoana juridică/persoana fizică ........................…………………………… cu sediul/domiciliul 
în localitatea………………………., str.…………………………………….nr……, identificată 
cu……………………/înregistrată cu……………………….., reprezentată prin……………………………….. având 
nr. de telefon……………………și e-mail ………….…………….., în calitate de primitor,  
  

   Cu ocazia predării/primirii a autovehiculului:  

Numar  

auto  

Marca  An  

fabricatie/Nr.km   

Starea tehnica  

  

  

  

  

      

  

  

    

  Procesul verbal de predare/primire a fost întocmit în 3 exemplare: unul pentru  
UAT Comuna Horodniceni, unul pentru persoana împuternicită de UAT Comuna Horodniceni să 
predea autovehiculul și unul pentru persoana fizică/juridică.  

  

UAT Comuna Horodniceni 

    

              Persoana Juridică/Persoana Fizică  

      Am predat,     

  

            Am primit,  

Numele ………………….              Numele…. ……….………....  

  

Semnătura ……………….              Semnătura ……………….….  

  

                                       Ștampila   

(doar pentru Persoanele juridice) ………..……       

  

 

 

  
ANEXA 9 

 

 

mailto:artca93@gmail.com
mailto:artca93@gmail.com
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DECLARAŢIE 

de confidenţialitate şi imparţialitate 

 

 

 

Subsemnatul/a………………………….,  născut/ă  în loc. ………………  la data de …………, 

domiciliat/ă  în ………………...………, str. ……………….…., nr. ……, sector ……, CNP 

…..………………........……., membru al comisiei de evaluare pentru licitația de …………………., 

organizată de UAT Comuna Horodniceni, în conformitate cu prevederile legale, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele: 

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare 

a unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea 

inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/ concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi; 

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe 

parcursul Procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 

Totodata, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului 

ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici 

a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea 

intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului. 

Înţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei civile şi penale. 

 

 

Membru al comisiei de evaluare, 

 

 

 
 


