
 

 

 
 
 

ANUNȚ DE VÂNZARE 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare și H.C.L. Tg. Secuiesc nr. 42/2018, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, cu sediul în 
str. Piața Gábor Áron nr. 24, mun. Târgu Secuiesc, jud. Covasna, organizează în data de 25.06.2018, 
ora 13:00, licitație publică deschisă cu strigare, în vedere vânzării mijloacelor fixe, aflate în stare 
de nefuncționare, degradare și casare, aparținând Municipiului Târgu Secuiesc, după cum urmează: 

1. Tractor rutier, Marca MIJA MT-12 1D, cu număr de înmatriculare CV-01-YCI, an fabricație 
1995, preț de pornire la licitație 759 euro. 

2. Autoturism M1, Marca ARO 243 D, cu număr de înmatriculare CV-06-KPH, an fabricație 
1998, preț de pornire la licitație 1.222 euro. 

3. Autoturism, Marca DAEWOO MATIZ, cu număr de înmatriculare CV-04-CKO, an fabricație 
2006, preț de pornire la licitație 675 euro. 

4. Autospecială compactor gunoi, Marca AB 12.130 F, cu număr de înmatriculare CV-03-RRX, an 
fabricație 2001, preț de pornire la licitație 3.186 euro. 

5. Autospecială compactor gunoi (rotativ), Marca UBEMAR AGR-12, cu număr de înmatriculare 
CV-01-ZCB, an fabricație 1995, preț de pornire la licitație 2.746 euro. 

 
Preţurile ofertelor de vânzare nu conţin TVA. 

Pasul de licitație este de 100 lei. Preţul de adjudecare este cel mai mare oferit. 
 
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, potenţial 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) Chitanța de achitare a taxei de participare în cuantum de 50 lei și a garanției de participare în 
cuantum de 200 lei. 
c) Copie de pe certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului și codul fiscal, pentru peroanele 
juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice. 
 
Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse până la data de 18.06.2018, ora 15:00, la 
Registratura Primăriei, camera 3. 
 
Pentru bunurile neajudecate, licitaţia se va repeta în datele: 02.07.2018, ora 13:00 şi 09.07.2018, ora 
13:00, cu respectarea prevederilor H.G. 841/1995. 

Accesul direct la bunurile mobile oferite la vânzare, se face pe baza comunicării în scris a intenţiei de 
vizitare, care va fi transmisa prin fax la nr. +40 267 361 652, sau direct la sediul Primăriei mun. Târgu 
Secuiesc.   
 
Caietul de sarcini a licitației publice deschise cu strigare este disponibil pe site-ul www.kezdi.ro, iar 
pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: +40 267 361 974 int. 130. 


