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privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea
comisiei de licitaţie pentru valorificarea, prin vânzare, a mijloacelor fixe
AUTOBASCULANTA, cu număr de înmatriculare SB 09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu număr
de înmatriculare SB 11 PCS, aflate în stare de nefuncţionare, degradare şi casare

Primarul comunei Sadu;
În conformitate cu prevederile HG nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL Sadu nr. 110/ 2016 privind aprobarea preluării de la SC
Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL a mijloacelor fixe AUTOBASCULANTA, cu număr de
înmatriculare SB 09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu număr de înmatriculare SB 11 PCS și casarea acestora;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 54/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de licitaţie;
Ţinând cont de procesul-verbal nr. 2392/10.05.2017 întocmit de comisia de evaluare pentru
valorificarea mijloacelor fixe AUTOBASCULANTA, cu număr de înmatriculare SB 09 PCS și
AUTOGUNOIERĂ, cu număr de înmatriculare SB 11 PCS;
În temeiul prevederilor art. 63 alin (1) lit. “a”, art. 68, art. 115 alin. (1) lit. „a” şi art. 117 lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUNE:
ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea licitației publice deschise cu
strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe AUTOBASCULANTA, cu număr de înmatriculare SB
09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu număr de înmatriculare SB 11 PCS, aflate în stare de
nefuncţionare, degradare şi casare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă a prezentei
dispoziții.
Art. 2. Se constituie comisia de licitaţie pentru valorificarea, prin vânzare, a mijloacelor fixe
AUTOBASCULANTA, cu număr de înmatriculare SB 09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu număr de
înmatriculare SB 11 PCS, aflate în patrimoniul comunei Sadu, care va avea următoarea
componenţă:
Preşedinte:DĂNCĂNEȚ DAN-VIRGIL – consilier local;
Secretar: ROTĂRESCU IOAN-MARIUS – administrator public;
Membru: ȚIPLIC DELIA-PARASCHIVA – inspector.
ART. 3. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate de ofertanţi, va întocmi lista
cu ofertanţii acceptati, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la
începerea licitaţiei, documentele de participare şi va stabili câştigătorul licitaţiei.
Art. 4 Se mandatează Primarul Comunei Sadu, dl. Ivan Valentin Dumitru Ioan în vederea

semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 5 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul
www.sadu.ro şi afişare la avizierul Primăriei comunei Sadu.
Emisă la Sadu, în data de 14 iunie 2017.

Primar,

Avizează secretar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

Lotrean Delia-Iulia

Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului Comunei Sadu nr. 72 / 2017

REGULAMENT
privind desfășurarea licitației publice deschise cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor
fixe AUTOBASCULANTA, cu număr de înmatriculare SB 09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu
număr de înmatriculare SB 11 PCS, aflate în stare de nefuncţionare, degradare şi casare
Art. 1. La licitația organizată în vederea vânzării mijloacelor fixe AUTOBASCULANTA, cu
număr de înmatriculare SB 09 PCS și AUTOGUNOIERĂ, cu număr de înmatriculare SB 11 PCS,
aflate în stare de nefuncţionare, degradare şi casare, poate participa orice persoana fizică sau
juridică potențial cumpărătoare, care depune până la data limită de depunere a ofertelor,
următoarele documente:
a) Cerere scrisă privind manifestarea intenției de a participa la licitație;
b) Chitanta de achitare a taxei de participare în cuantum de 50 lei și a garanției de participare în
cuantum de 2.000 lei.
c) Copie de pe certificatul de înmatriculare de la Registrul comertului și codul fiscal, pentru
persoanele juridice romane, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
Art. 2. Comisia de licitație va analiza documentele prezentate și va întocmi lista cu ofertantii
acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la începerea
licitației, documentele de participare.
Art. 3. Sedința de licitație este condusă de președintele comisiei de licitatie.
Art. 4. În ziua și ora stabilită pentru desfășurarea licitației, în cazul în care sunt minimum doi
participanți, președintele comisiei anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și
constată dacă sunt îndeplinite condițiile pentru participarea la licitație și pentru desfășurarea
acesteia.
Art. 5. Președintele anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea,
respectiv:
- Pentru autobasculantă prețul de pornire la licitație este 4.800 lei, iar pasul de licitație este 100
lei;
- Pentru autogunoieră prețul de pornire la licitație este 21.085 lei, iar pasul de licitație este 100
lei
Art. 6. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în
care niciun ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheindu-se
proces-verbal de constatare.
Art. 7. Repetarea licitației se va face dupa trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei,
iar prețul initial va fi diminuat cu până la 20%. În cazul în care nici de aceasta dată nu se prezintă
cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua
după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 40% față de prima licitație.
Art. 8. Ofertanții participă la licitație cu strigare în ordinea înscrierii.
Art. 9. Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să

respecte pasul de licitație precizat la deschiderea licitației. Presedintele comisiei de licitatie anunță
tare și clar suma oferită de licitant.
Art. 10. În cazul în care un participant oferă prețul cel mai ridicat este declarat adjudecător.
Art. 11. În situația în care adjudecătorul nu se prezintă la termenul stabilit în vederea achitării
prețului integral și pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, acesta va pierde garanția
de participare, În acest caz, licitația va fi reprogramată, iar adjudecătorul care nu a achitat prețul
integral și nu a semnat contractul de vânzare-cumpărare nu va avea dreptul de a participa la noua
licitație organizată ce are ca obiect vânzarea acelorași utilaje.
Art. 12. Dupa anunțarea câștigătorului de către presedinte, licitația se declară închisă, în
urma căreia se întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitație și de
către participanții la licitație.
Art.13. Procesul-verbal împreuna cu documentele privind organizarea și desfășurarea
licitației se arhivează la sediul institutiei publice vânzatoare.
Art. 14. Participanții la licitație pot formula contestatii în cazul în care consideră că nu s-au
respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfasurarea licitatiei, care vor fi
soluționate de către comisia de contestare a licitației.
Art. 15. Contestatiile se depun la sediul institutiei publice care a organizat licitatia, in termen
de 24 de ore de la incheierea acesteia.
Art. 16. Institutia publică este obligată să soluționeze contestația în termen de 5 zile de la
depunerea acesteia.
Art. 17. Câstigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vânzare-cumparare si sa
achite integral pretul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației, în caz contrar i
se reține garanția de participație.
Art. 18. În situația în care mijloacele fixe nu au fost vândute prin licitație pot fi valorificate
nedezmembrate sau nedemolate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenții economici
care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, prin oferte de preț
negociabil. În cazul în care s-au desfășurat negocierile de preț, acestea se vor consemna într-un
proces-verbal de negociere.
Întocmit,
Rotărescu Ioan-Marius

Primar,

Avizează secretar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

Lotrean Delia-Iulia

