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la H.C.L. nr. 42/2018 

 
CAIET DE SARCINI 

PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU 
STRIGARE, ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PRIN VÂNZARE A MIJLOACELOR 

FIXE APROBATE LA CASARE 
 

 
I. DATE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULUI PROCEDURII DE 

LICITAȚIE 
 
Municipiul Târgu Secuiesc – Primăria mun. Târgu Secuiesc 
Adresa: str. Piața Gábor Áron nr. 24, mun. Târgu Secuiesc, jud. Covasna 
CIF RO4201813, cont IBAN RO30TREZ25721390201XXXXX – Trezoreria Târgu Secuiesc 
Telefon: +40 267 361 974, Fax: +40 267 361 652, Site: www.kezdi.ro 
 

II. PROCEDURA APLICATĂ ȘI DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ 
 

2.1. Licitație publică deschisă cu strigare conform H.G. nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice. 
 

III. PROCEDURA APLICATĂ ȘI DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ 
 
 3.1. Obiectul procedurii îl constituie valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe 
aflate în stare de nefuncționare, degradare și casare, aparținând Municipiului Târgu 
Secuiesc, astfel minitractor MIJA, cu nr. de înmatriculare CV-01-YCI, autoturism ARO 
243, cu nr. de înmatriculare CV-06-KPH, autoturism DAEWOO MATIZ, cu nr. de 
înmatriculare CV-04-CKO, COMPACTOR GUNOI, cu număr de înmatriculare CV-03-RRX, 
AUTOGUNOIERĂ ROTATIVĂ, cu număr de înmatriculare CV-01-ZCB. 
 Mijloacele fixe nu sunt în stare de funcționare. 
  
 IV. PREȚUL DE PORNIRE ȘI PREȚUL FINAL AL LICITAȚIEI 
 4.1. Prețul de pornire al fiecărui mijloc fix este prezentat în cadrul Anexei nr. 1, 
urmând ca prețul final să fie stabilit în urma ședinței de licitație deschisă cu strigare, cu 
respectarea procedurilor legale. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Marca/Tip Nr. înmatriculare An de fabricație Preț de pornire la 
licitație cu TVA 

1. Tractor rutier MIJA MT-12 1D CV-01-YCI 1995 759 euro 
2. Autoturism M1 ARO 243 D CV-06-KPH 1998 1.222 euro 
3. Autoturism DAEWOO CV-04-CKO 2006 675 euro 
4. Autospecială 

compactor gunoi 
AB 12.130 F CV-03-RRX 2001 3.186 euro 

5. Autospecială 
compactor gunoi 

(rotativ) 

UBEMAR 
AGR-12 

CV-01-ZCB 1995 2.746 euro 

 
4.2. Pasul de licitație este de 100 lei. 



 

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTELE NECESARE CALIFICĂRII ȘI 
PARTICIPĂRII LA PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE 

5.1. La licitația organizată în vederea vânzării mijloacelor fixe minitractor MIJA, cu 
nr. de înmatriculare CV-01-YCI, autoturism ARO 243, cu nr. de înmatriculare CV-06-KPH, 
autoturism DAEWOO MATIZ, cu nr. de înmatriculare CV-04-CKO, COMPACTOR GUNOI, cu 
număr de înmatriculare CV-03-RRX, AUTOGUNOIERĂ ROTATIVĂ, cu număr de 
înmatriculare CV-01-ZCB, aflate în patrimoniul mun. Târgu Secuiesc, poate participa orice 
persoană 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) 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. 
5.2. Neprezentarea de către participant a unui document doveditor menționat la 

punctul 5.1. atrage de drept eliminarea din cadrul ședinței de licitație respective; nu se va 
putea acorda nici un termen de grație pentru completarea documentației solicitate la 
punctul 5.1. 
 5.3. 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, la 
sediul Primăriei mun. Târgu Secuiesc, la Registratura generală. 
 
VI. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI 
 6.1. Licitația publică deschisă se organizează la Sala de Consiliu din sediul 
Primăriei mun. Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron nr. 24, mun. Târgu Secuiesc, jud. 
Covasna, în ziua și ora stabilită în anunțul de vânzare prin licitație, la care pot participa 
un număr nelimitat de participanți (potențiali ofertanți) care au intrat în posesia 
prezentului Caiet de sarcini și depun în termen documentele solicitate. 

6.2. Comisia de licitație va analiza documentele depuse de ofertanți și va întocmi 
și afișa la sediu lista cu ofertanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au 
respectat condițiile impuse în prezentul Caiet de sarcini (pct. 5.1.). 

6.3. Ședința de licitație este condusă de președintele comisiei de licitatie. 
6.4. 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. 

6.5. Președintele anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea. 
6.6. 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. 

6.7. 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. 

6.8. Ofertanții participă la licitație cu strigare în ordinea înscrierii. 
6.9. Participanților le este interzis să stabilească înțelegeri în timpul procedurii 

de licitație sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludării principiului liberei 
concurențe privind prețul de adjudecare a bunurilor, să ofere lucruri de valoare sau 



sume de bani în scopul înfluențării activității persoanelor implicate în procesul de 
organizare și desfășurare a procedurii de licitație. 

6.10. Pe parcursul desfășurării licitației, participanții pot fi excluși dacă de 
consultă sau încearcă să negocieze prețul de adjudecare cu alți ofertanți în scopul de a 
stabili un anume câștigător prin diferite metode. 

6.11. Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care 
trebuie să respecte pasul de licitație precizat la deschiderea licitației. Președintele 
comisiei de licitație anunță tare și clar suma oferită de licitant. 

6.12. În cazul în care un participant oferă prețul cel mai ridicat este declarat 
adjudecător. 

6.13. 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. 

6.14. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei de licitație a 
mijlocului fix adjudecat se continuă licitația cu aceeași procedură pentru fiecare dintre 
bunurile din liste. 

6.15. După licitarea cu strigare a tuturor bunurilor din liste președintele declară 
închisă licitația, în urma căreia se întocmește procesul-verbal care se semnează de către 
comisia de licitație și de către participanții la licitație. 

6.16. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și 
desfășurarea licitației se arhivează la sediul instituției publice vânzătoare. 

6.17. După anunțarea câștigătorului de către președinte, 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. 

6.18. Participanții la licitație pot formula contestații motivate, în cazul în care 
consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și 
desfășurarea licitației. 

6.19. Contestațiile se depun la sediul Primăriei mun. Târgu Secuiesc, Piața Gábor 
Áron nr. 24, mun. Târgu Secuiesc, jud. Covasna, în termen de 24 de ore de la încheierea 
licitației. Contestația va fi soluționată în termen de 5 zile de la depunere. 

 
VII. PROCEDURA SE FINALIZEAZĂ 

7.1. Procedura se finalizează prin contract de vânzare-cumpărare, modelul de 
contract este anexă la prezentul caiet de sarcini. 

7.2. Câstigatorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-
cumpărare și să achite integral pretul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la 
data licitației, în caz contrar i se reține garanția de participație. 

7.3. Garanția de participare se reține de vânzător până în momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare, urmând ca după această dată garanția să constituie 
avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător. 

7.4. În cazul în care a fost formulată o contestație conform prevederii de la pct. 
6.18., contractul de vânzare-cumpărare va putea fi încheiat începând cu a 7 (șaptea) zi 
de la data licitației, dar achitarea integrală a prețului adjudecat să nu depășească cele 10 
zile de la data licitației. 

7.5. Ridicarea bunurilor adjudecate și achitate integral se va efectua în termenul 
maxim de 30 de zile de la data achitării integrale a obligațiilor. 

7.6. Operațiunile de preluare, încărcare și de transport a bunurilor cumpărate 
revin în totalitate în sarcina și pe cheltuiala cumpărătorului. 


