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             CAIET DE SARCINI 

 

-         privind organizarea licitației publice  deschisă cu  strigare  

pentru  vânzarea   autoturismului Dacia Logan  cu numărul de 

îmatriculare AB-20-CNA , care se află în proprietatea Prim[riei 

orașului Ocna Mureș. 

 

Avizat,                                                                     

              Direcția juridică                                                  COMISIA   DE  LICITAȚIE 

           Jur. Nicoară Florin Ovidiu                                    ing.   Mureșan Marius  

                                                                                 ec.     Vancea Nicolae    

                                                                         ing.    Biriș Sorina     

                                                                         ing.    Gîrlea Liviu          

                                                                                            jur.    Nicoară Florin Ovidiu    

 

                                                           Anul  2018 
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1. Dispoziții    generale 

 

 

       Aceste  instrucțiuni  au  caracter  obligatoriu, iar nerespectarea  lor  

de   către   ofertanți   atrage   după   sine  descalificarea  automată  a  

ofertantului. 

       Licitația  se  va   desfăsura  în sala de sedinte ,  la  sediul  Primariei 

orașului  Ocna  Mureș , Str. Nicolae  Iorga  nr.27  Județul   Alba   la   data 

de  26.09.2018  , ora 11. 

       În     caz   de   neadjudecare    licitația   se  va  repeta  din  7 (șapte) 

in 7 ( șapte)  zile la locul  si ora stabilita  anterior.   

 

 

2. Obiectul licitației 

 

     

           Obiectul licitației îl constituie  vânzarea  unui  autoturism Dacia Logan 

cu numar de îmatriculare –AB.20.CNA-  , proprietate a Primariei orașului Ocna 

Mureș . 



 

Page 3 of 7 
 

          Vânzarea  prin licitație publică deschisa cu strigare  a  fost aprobata prin 

H.C.L.O.M . nr. 129  din  26.07.2018 in baza  raportului de evaluare  9064  din 

23.06.2018 ,  întocmit  de Comisia de evaluare. 

    Autoturismul Dacia Logan AB.20.CNA , se află parcat  in parcarea Primariei 

orașului Ocna Mureș, din str. Nicolae Iorga nr.25. 

 

3. Date  tehnice 

       -    autoturismul  este înmatriculat cu numar de înmatriculare   AB.20.CNA 

       - Marca:     Dacia Logan 

        - Anul fabricației :  2007 

        - Data dării in folosință :  01.04.2008 

        - Kilometri la bord:  135.917 

        - Durată folosință:     10 ani 

       -  Numar de identificare:  UU1SDAMH37469037 

        - Numar de omologare :  AADA161L11U46E4 

        - Culoare    :   ALBASTRU met 

        - Sursa de energie :  benzină 

            Prețul   stabilit    de  Comisia de evaluare , de la  care se  începe licitația 

este de  11.650 lei , conform rapotului de evaluare.  

 

 

4.  Condiții de participare 

        

                            La     licitație  poate  participa orice  persoana fizică și/sau  

personă  juridică  care au    achiziționat  “  CAIETUL DE  SARCINI  ”,   și au 

achitat  contravaloarea   acestuia ,  în valoare de   10 lei , la  casieria Primariei 

orașului Ocna Mureș. 
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5.  Acte necesare inscrierii la  licitație 

5.1. Persoane  fizice 

 -   Cerere tip; 

                            -    Copie B.I. sau  C.I.; 

                            - Certificat fiscal eliberat de  Serviciul Venituri, Impozite  si 

Taxe locale, din cadrul primăriei unității administrativ- teritoriale unde iși are 

domiciliul, din care să reiasa ca nu are datorii la bugetul local ; 

                            - Taxă  participare în valoare de 50 lei, care se achita la 

Serviciul Venituri ,Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Ocna 

Mureș; 

                           - Taxă  garanție de participare la licitație în valoare de 100 lei 

care se achită la Serviciul Venituri ,Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei 

orașului Ocna Mureș.              

                 5.2.   Persoane juridice 

    -   Cerere tip ;   

                                - Certificat fiscal eliberat de  Serviciul Venituri, Impozite  si 

Taxe locale, din cadrul primăriei unitații administrativ- teritoriale unde își are 

sediul, din care să  reiasa că nu are datorii la bugetul local; 

                                - Certificat fiscal eliberat de ANAF- Serviciul Fiscal 

competent, din care sa reiasa că nu are datorii la bugetul de stat; 

                               - Taxă  participare in valoare de 50 lei, care se achita la 

Serviciul Venituri ,Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Ocna 

Mureș; 
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   - Taxa  garanție de participare la licitație în valoare de 100 lei, , care se 

achită la Serviciul Venituri ,Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei 

orașului Ocna Mureș. 

 

6.   Organizarea  licitației 

                    Licitația  va  avea loc , in Sala de sedințe , la sediul Primariei orașlui 

Ocna Mureș, la data  si ora stabilita anterior , în situația în care s-au înscris  

minim  2 persoane. 

                  În cazul în care nu s-au prezentat  la  licitație  minim doua persoane 

, sau nici un ofertant  participant nu a oferit  minimum suma de pornire  a  

licitației , aceasta se va repeta .Repetarea licitației se va face din 7 (șapte) în 

7( șapte) zile calendaristice, respectiv în data de 03.10.2018 ,10.10.2018 la 

aceași locație și ora stabilită  anterior, după caz. 

                     La      prima reluare  a  licitației prețul de pornire va fi diminuat cu 

20% , cu  participare  a minim doi participanți.  Dacă nici de aceasta dată nu se 

adjudecă vînzarea  la  licitație ,  prețul de pornire   se  va  diminua cu 40 %  din 

prețul initial de la pornirea  primei licitații, în aceleași condiții  de  participare.  

                      Pașii / saltul de licitație au/a fost stabiliți/t la valoarea de 500 lei. 

                      Ofertanții vor  oferta  in ordinea dată  de numarul de înregistrare  

a cererii de participare  înregistrată  la  registratura Primăriei orașului Ocna 

Mureș. 

                     Adjudecarea vînzarii se va face la prețul cel mai mare oferit de 

participant. 

                    Ofertanților necâștigatori  li se va restitui garanția de participare  

în termen de 5 ( cinci)  zile  lucrătoare de la data adjudecarii. 

                Garanția constituită de catre participanul declarat câștigator se va 
reține si va constitui avans din prețul pe care l-a oferit in cadrul licitației.  
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                    Ofertanții  își pot retrage cererea de participare la licitație pâna cel 

târziu in preziua licitației , ora 16 . Retragerea  cererii după aceasta dată  duce 

la pierderea  garanției de participare. Garanția de participare la  licitație se 

pierde  si în cazul  în care  câștigătorul licitației nu se prezintă  la data stabilită 

pentru  întocmirea  contractului de vânzare cumparare  si achitarea  

contravalorii bunului licitat. 

                         Nesemnarea   contractului  de vânzare -cumparare  de catre 

adjudecatar  în tremenul arătat mai sus  si neachitarea  contravalorii bunului 

adjudecat duce la  anularea licitației de catre adjudecător( Primăria Orașului 

Ocna Mureș),  cu consecința descalificârii  adjudecatarului. 

  
 
   7.Contestațiile 
                  - se  depun la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș  în termen de 24 
de ore de la  încheierea licitației.  
            Contestațiile se soluționează în termen  de 5 (cinci) zile lucrâtoare  de 
la depunerea acestora.  
           Câștigatorul  licitației este  obligat sa semneze contractul de vânzare  si 
să achite  întregul preț  al bunului adjudecat în termen de 10 (zece ) zile de la 
data licitației.  
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                                                   CERERE     
 
                                 Catre, 
                                          Primaria orașului Ocna Mureș 
 
 
   
           Subsemnatul____________________________ domiciliat in 
_________________________posesor al B.I. ( C.I) seria____ nr____________ 
Emis  de ______________________la data de_________, reprezentant al 
firmei__________________________ cu sediul in_______________________ 
_________________________________________ , va rog  sa aprobați 
participarea  mea la licitație  pentru  cumpărarea _______________________. 
Pentru participarea mea la licitație am primit  de la  dumneavoastra  , contra 
cost Caietul de sarcini. 
                    Am plătit taxa de participare  în valoare de _______lei cu chitanța 
nr.________________ din ___________  si garanția  de participare  în valoare 
de _____________ lei, cu chitanța nr.____ din ______________. 
 
 
 
 
 
Data____________                                                        Semnatura 
  
                                                                                     __________________ 
                                                                                    Numele  si  Prenumele            
          
  
 
 
 

     


