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1. SCOP
Această documentaţie stabileşte regulile generale de participare la licitaţia publică din
data 01.08.2018 , ora 11,00 , privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a
bunurilor rezultate din dezafectarea şi casarea unor mijloace fixe aparţinând Primariei orasului
Ocna Mureş.
Scopul documentaţiei este informarea corectă a ofertanţilor privitor la:
 condiţiile de participare la licitaţie
 modul de desfăşurare al licitaţiei
 elemente de preţ
 soluţionarea litigiilor
2. DOMENIUL DE APLICARE
Instrucţiunea privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a bunurilor
rezultate din dezafectarea şi casarea unor mijloace fixe aparţinând Primariei orasului Ocna
Mureş se aplică de către comisia de licitaţii, pentru adjudecarea vânzării bunurilor şi pe
perioada de derulare a contractului de vânzare – cumpărare..
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
- Hotărârea Guvernului României, nr. 841/1995 modificată de HG 966/1998 şi HG
411/2005 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice.
- Codul de procedură civilă.
4. DETALII PROCEDURALE
4.1. Generalităţi
Ofertanţii interesaţi să participe la licitaţia publică deschisă cu strigare din data de
01.08.2018, pentru cumpărarea deşeurilor de fier vechi rezultat din dezafectarea unor instalaţii
şi casarea unor bunuri proprietate a Primariei oraşului Ocna Mureş, respectiv:
- calorifere fonta
- deseu fier rezultat in urma casarii unor ob. de inventar si mijloace fixe
- deseuri provenite din urma demolarii unor garaje auto
- 3 buc autobuze marca RENAULT
Greutatea estimată a bunurilor licitate este de aproximativ 16.000,00 kg ea urmând să fie
evaluată cu exactitate de comisia de evaluare prin cântărire în momentul vânzării către
ofertantul declarat câştigător. Cântărirea se va efectua de cumpărător, pe cheltuiala lui, în
prezenţa unui reprezentant al comisiei de evaluare.
4.1.1 Locul de depozitare a bunurilor licitate
Bunurile licitate pot fi văzute la fosta centrală termică a Spitalului oraşului Ocna Mures,
şi respectiv în incinta SC APA CTTA SA, situată pe strada Ax. Sever, nr.6 din oraşul Ocna
Mures.
4.2.Locul şi termenul limită de depunere a cererii şi a documentelor pentru participarea
la licitaţie.
Locul de depunere a cererii de participare la licitaţie şi a documentelor care o însoţesc
este Primăria oraşului Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, registratură, tel/fax 0258871257, iar termenul limită de depunere a cererilor şi a documentelor care o însoţesc
este cu cel mult 5 (cinci) zile, inaintea datei licitatiei dar nu mai tirziu de 24 ore , inaintea
licitatiei. Depunerea cu întarziere a documentelor duce la respingerea acestora şi returnarea
plicurilor fără a fi deschise.
4.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei şi pragul de licitare.
Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,56 lei/kg iar pragul de strigare este de 0,02
lei/kg.
4.4 Documente necesare pentru participarea la licitaţie:

Cererea de înscriere la licitaţie (model anexat caietului de sarcini) însoţită de:
a) Dovada achitării taxei de participare la licitaţie în valoare de 500 lei.
b) Dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 100 lei.
c) Dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 1.500 lei.
d) Copie după certificatul de înmatriculare sau alte documente care sa ateste că ofertantul are
ca obiect de activitate şi desfăşoară în mod legal activitatea de colectare şi valorificarea
deşeurilor metalice valabile la data derulării procedurii (în copie stampilată si semnată conform cu originalul de către ofertant).
e) Certificat constatator emis de ORC (valabil la data depunerii ofertei) din care sa rezulte
ca societatea are ca activitate principala sau secundara, o activitate in directa legatura cu
obiectul contractului;
f) Pentru persoane fizice autorizate se solicită copie dupa autorizaţia de funcţionare sau orice
alt document care să dovedească apartenenţa la categoria profesională impusă de
îndeplinirea contractului (în copie stampilată si semnată - conform cu originalul de către
ofertant).
g) Persoanele juridice vor depune declaraţie pe proprie răspundere (ANEXA 1) că nu sunt în
lichidare judiciară şi că îndeplinesc condiţiile impuse de ORDONANTA DE URGENTA
nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile cu
modificările si completarile ulterioare.
h) Dovada achitarii impozitelor si taxelor la bugetul local si bugetul consolidat al statului
valabile la data desfăsurării licitatiei - Certificate fiscale eliberate de Administratia
teritoriala locala şi Administraţia finanţelor publice de pe raza teritorială a sediului
participantului la licitatie.
k) Autorizatie de mediu valabilă pentru colectare - valorificare deseuri feroase si neferoase
sau orice alt act care să dovedească legalitatea desfăşurării activităţii de colectare valorificare deşeuri feroase şi neferoase (în copie ştampilată şi semnată - conform cu
originalul de către ofertant).
l) Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au
ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia
mediului conform Legii privind securitatea si sănătatea în munca nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate si sănătate pentru locul de muncă, O.G.
nr.195/2005 privind protecţia mediului modificată si completată şi a Legii nr. 307/ 2006
privind apărarea împotriva incendiilor.
Asumarea obligaţiilor specificate mai sus, va fi concretizată prin completarea Declaraţiei pe
propria răspundere – Anexa 2
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obţine informaţii privind:
 Legislaţia fiscala: www.mfinanţe.ro
 Legislaţia in domeniul protecţiei mediului: www.gnm.ro
- Protecţia muncii si condiţii de munca: www.inspectmun.ro
m) Declarație de interese (ANEXA 3)
Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. Toate
documentele se vor prezenta în plic închis, în afară de : cererea de înscriere la licitaţie,
dovada achitării taxei de participare la licitaţie, dovada achitării contravalorii caietului
de sarcini şi dovada constituirii garantiei de participare la licitaţie, care se vor prezenta
ataşate la plic. Lipsa oricărui document menţionat la punctul 4.4 vor duce la declararea
ofertantului respectiv ca fiind neeligibil.
Societăţile care au datorii restante faţă de bugetele locale şi bugetul consolidat al statului
nu vor putea participa la procedură fiind declarate neeligibile!
ATENŢIE ! : LIPSA DOVEZILOR ACHITĂRII TAXEI DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE, A CONTRAVALORII CAIETULUI DE SARCINI SAU A

CONSTITUIRII GARANŢIEI DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE VOR DUCE LA
RESPINGEREA OFERTELOR. În acest caz, ofertele vor fi returnate nedeschise.

4.4.1 Taxa şi garanţia de participare la licitaţie
În vederea participării la licitaţie ofertanţii pot să depună în contul nr.
RO94TREZ0045006XXX001319 - Trezoreria Aiud, garanţia de participare la licitaţie în
cuantumul menţionat la pct. 4.4. lit.(c) sau în numerar la casieria Primariei Orasului Ocna
Mureș..
Ofertanţilor necâştigători li se restituie garanţia în termen de maxim 30 zile de la data
adjudecării licitaţiei, la cererea participantului.
Garanţia depusă de ofertantul câştigător al licitaţiei se consideră avans achitat din
preţul de vânzare al bunurilor. Dacă preţul bunului achiziţionat este mai mic decât garanţia de
participare la licitaţie se va restitui participantului diferenţa dintre garanţia constituită şi
valoarea bunului sau bunurilor.
Taxa de participare la licitaţie se depune la Serviciului Public Impozite şi Taxe
Locale, Ocna Mureş, str. N.Iorga, nr. 21, până la data şi ora limită de depunere a
documentaţiei de participare la licitaţie.
4.5. Desfăşurarea licitaţiei
4.5.1. La data, ora şi locul stabilit pentru desfăşurarea licitaţiei comisia va proceda la
verificarea documentelor de împuternicire a reprezentaţilor societăţilor participante.
4.5.2. Preşedintele comisiei citeşte, cu voce tare, cererile de înscriere pentru bunurile
licitate iar comisia constată dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru participarea
la licitaţie. Se consemnează de către secretarul comisiei, toate cererile de participare la
licitaţie şi se reţin numai cele care îndeplinesc condiţiile impuse. În cazul în care există un
singur participant declarat eligibil acesta va fi declarat câştigător la preţul de pornire al
licitaţiei.
4.5.3.Licitaţia se va desfăşura pentru întreaga cantitate de bunuri cuprinse la punctul
4.1.
4.5.4. În cazul existenţei a minim doi ofertanţi declaraţi elegibili se trece la
desfăşurarea propriu zisă a licitaţiei astfel:
-Pasul 1- se trage la sorţi ordinea în care fiecare ofertant îşi prezintă oferta de preţ.
-Pasul 2- preşedintele comisiei anunţă preţul minim de pornire al licitaţiei. Acest preţ
se consideră acceptat de participanţii la licitaţie implicit prin cererea depusă de participare.
-Pasul 3- după anunţarea preţului minim de pornire preşedintele comisiei invită
fiecare participant, pe rând, în ordinea rezultată de la pasul 1, să supraliciteze pornind de la
preţul minim majorat cu cel puţin un prag de strigare. Pentru un preţ ofertat de unul din
participanţi nu se mai ia în considerare o oferta (cu acelaşi preţ) anunţată ulterior de alţi
participanţi.
-Pasul 4- licitaţia se opreşte în momentul în care pentru un preţ maxim ofertat nu mai
sunt supralicitari din partea participanţilor la licitaţie iar acest preţ maxim a fost anunţat de
trei ori de către preşedintele comisiei de licitaţie.
4.5.5 Ofertanţii paricipanţi la licitaţie pot supralicita oricând pe parcursul desfăşurării
procedurii cu condiţia respectării ordinii rezultate din parcurgerea pasului 1.

4.5.6 Daca nici un ofertant nu oferă preţul minim majorat cu un prag de strigare
procedura se anulează.
4.5.7. Este declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare.
4.5.8. Contestaţiile se depun în termen de maxim 24 ore de la comunicarea rezultatului
procedurii iar termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 5 zile de la depunerea acesteia.
4.5.9 Contractul se încheie după expirarea termenului de contestaţie / termenului de
rezolvarea a contestaţiei .
IMPORTANT!
1.Suma constituită ca şi garanţie de către ofertantul declarat câştigător se
transformă ca plăţi în avans a bunurilor licitate iar ridicarea acestor bunuri se va face
de către ofertantul câştigător strict în limita sumelor constituite. La semnarea
contractului cumpărătorul va achita diferenta de preţ, în contul Primăriei oraşului
Ocna Mures, in limita cantitatilor de materiale menţionate mai sus. În cazul în care
cantitatea de deşeuri de fier vechi este mai mare decât cea evaluată, dar o cantitate
infimă, ofertantul câștigător va putea prelua cantitatea de deșeuri in cauză, doar după
achitarea contravalorii acestei cantități, la prețul la care a adjudecat kg. de deșeu de
fier.
În situația inversă, în cazul în care cantitatea de deșeuri de fier vechi este cu mult mai
mare decât cea evaluată( peste 1000 kg), ofertantul câștigător o va putea ridica doar
după depunerea/constituirea unei garanții în cuantum de 1.000 lei la dispoziția
autorității contractante, și doar în limita acesteia, prin raportare la prețul cu care a
adjudecat kg. de deșeu de fier vechi, restul garanției fiindu-i restituit, dacă va fi cazul.
În ipoteza în care cuantumul garanției de 1.000 lei nu va fi suficient pentru preluarea
întregii cantități de deșeuri de fier vechi ce depășește cantitatea evaluată, în urma
cântăririi, prin raportare la prețul cu care a adjudecat kg. de deșeu de fier vechi,
ofertantul câștigător va trebui să achite contravaloarea restului cantității de deșeuri la
prețul la care a câștigat licitația pentru kg. deșeu fier vechi.
În tot cazul, ofertantul declarat câștigător nu va putea ridica contitatea de deșeuri ce
depășește cantitatea evaluată( dacă este cazul) până când nu va fi achitat contravaloarea
acestei cantități.
Nu se permite ridicarea nici unei cantităţi de bunuri care nu au acoperire in avansul
constituit de ofertant.
Greutatea cuprinsă la punctul 4.1 este una estimativă toate aceste bunuri vor fi
cântărite în momentul încărcării lor în mijloacele auto, pentru a se stabili cu exactitate
greutatea bunurilor valorificate, de catre ofertantul câştigător al licitaţiei în prezenţa
membrilor comisiei de evaluare a ofertelor.
Evaluarea bunurilor vândute se face prin cântărire pe un cântar agreat de ambele părţi
şi pentru care există viză metrologică valabilă la data cântăririi. În acest sens, fiecare ofertant
va prezenta Copie după Buletinul de verificare metrologică a cântarului propus pentru
cântărire, perioada de valabilitate a acestuia trebuie să acopere perioada de desfăsurare a
licitatiei cât si până la data la care se va face livrarea deseurilor.
Toate cheltuielile pentru pregătirea, dezmembrarea, încărcarea, cântărirea şi
transportul materialelor cad în sarcina ofertantului declarat câştigător.
Ofertantul câștigător are obligația ca în termen de maxim 15 zile de la semnarea
contractului să ridice întreaga cantitate de deseu de fier vechi licitat.
Caietul de sarcini al licitatiei poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei
oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare. Data de la care se pot cumpara caietele de sarcini,
precum si data limită până la care acestea pot fi cumpărate vor fi comunicate prin anunturile
de licitatie din masmedia.

Preţul Caietului de sarcini este de 100 lei. Pretul se va achita la casieria Primăriei
Oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plata in contul RO84TREZ00421360250XXXXX.
Pentru participarea la procedurile de licitaţie este obligatorie achizitionarea Caietului
de Sarcini.
Pentru a fi calificati la licitatie, ofertantii / licitatorii trebuie să îndeplinească şi
următoarele
condiţii:
a) să nu facă parte, ca membri, în comisiile de evaluare şi de licitaţie şi să nu fie nici soţ/soţie
sau rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. În acest scop participanţii la licitaţie vor
prezenta o Declaraţie pe proprie răspundere (model anexat caietului de sarcini), care va fi
introdusă în plic, alături de celelalte documente aratate mai sus.
b) pentru persoanele juridice, licitatorul va trebui să aibă asupra sa o împuternicire prin care
să i se dea acceptul de a licita si semna contractul de vânzare - cumpărare pentru şi în numele
firmei respective. De asemenea trebuie sa aibă şi ştampila societăţii respective.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de miercuri a fiecărei
saptămâni, ora 1100 , la aceași locație.

CONTURI PENTRU ACHITARE A :
- taxei de participare la licitaţie în valoare de 500 lei.
- caietului de sarcini în valoare de 100 lei.
Trezoreria Aiud
RO84TREZ00421360250XXXXX
- garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 1.500 lei.
Trezoreria Aiud RO94TREZ0045006XXX001319

OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2018
ora:

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE

Subsemnatul ________________________ în calitate de ______________ al
_________________________________
,
cu
sediul
în
.................................,
.......................,str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, apart. .......,
sector/judet
......................,
prin prezenta solicit înscrierea la licitaţia publică cu strigare privind vanzarea cantităţii
estimative de 16000 kg de deseuri metalice.

Data completarii __ . __ . 2018

Cu stimă,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată)

ANEXA 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la
elaborarea ofertei am respectat reglementările tehnice din caietul de sarcini, inclusiv a celor
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conforme cu
legislaţia aplicabilă prezentului contract : Legea privind securitatea si sănătatea în munca
nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinţe minime de securitate si sănătate pentru locul de munca,
O.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului modificata si completata şi a Legii
2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
…………………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data,
…………

Operator economic,
(semnătura şi ştampila)
.........................

nr. 307/

Antet ofertant

ANEXA 1

…………………………..

Declaratie pe proprie răspundere
privind îndeplinirea condiţiilor OUG 16/2001

Subsemnatul ................................ posesor al BI/CI seria ............ nr.
.................... reprezentant al ................................., cu sediul în .................................,
.......................,str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, apart.
......., sector/judet ......................,
cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii,
declar pe proprie raspundere că SC ………………………………….. nu este în
lichidare judiciară şi că îndeplineşte condiţiile impuse de OUG 16/2001 privind
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la Primăria oraşului Ocna Mureş pentru
participarea la licitatia public cu strigare de vanzare de deseuri metalice

Data,
…………

Operator economic,
(semnătura şi ştampila)
……………….

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

ANEXA 3
DECLARAŢIE INTERESE

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de participant la licitaţia publică cu strigare
privind vanzarea de deseuri metalice organizată de Primaria oraşului Ocna Mureş, declar pe
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al patrulea incusiv, cu persoane care fac parte din comisia de licitatie.
 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane care fac
parte din comisia de licitatie
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat Primăria oraşului
Ocna Mureş dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de licitaţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.............................................……………. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu activitatea noastră.

Operator economic
………………………….
(nume si functie persoana autorizata )
……………………………………….
(semnatura persoană autorizata si stampila )

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o
asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Prezentul contract de vânzare-cumpărare de deşeuri fier se încheie în baza Hotărârii
nr. .................................. a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş şi a Procesului-verbal de
adjudecare nr........................................ a licitaţiei publice cu strigare .
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ORAŞUL OCNA MUREŞ cu sediul în Ocna Mureş, str.Nicolae Iorga, nr.27, jud.
Alba, tel. 0258871257, fax. 0258871217, e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro , nr. Înreg.
37/1 din 26.08.1993, CUI RO15829016, cont IBAN RO90TREZ00421390201XXXXX
deschis la Trezoreria Aiud(activitate economică), reprezentată de primar jr. Vinţeler Silviu, în
calitate de vânzător, pe de o parte,
şi
1.2. ........................................... cu sediul în ......................................, telefon/fax
............................, numar de înmatriculare ...................................., cod fiscal
................................., cont (trezorerie, banca) ..................................., reprezentată prin
............................., având funcţia de ..............................., în calitate de cumpărător, pe de altă
parte, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea, de către Oraşul Ocna Mureş, a
cantităţii estimative de 16.000,00 kg de deşeu fier vechi rezultat din dezafectarea şi casarea
unor bunuri
Greutatea totală finală a deşeurilor de fier care face obiectul prezentului contract
urmează să fie determinată cu exactitate prin cântărire, odată cu ridicarea mărfii şi predarea
acesteia către cumpărător.
2.2. Cântărirea se va efectua pe cheltuiala exclusivă a cumpărătorului, pe un cântar
autorizat, agreat de ambele părţi, care are Buletin de verificare metrologică valabil pe toată
durata operaţiunilor de cântărire şi obligatoriu în prezenţa a cel puţin câte unui reprezentant al
vânzătorului şi al cumpărătorului. Fiecare operaţiune de cântărire se evidenţiază,pe baza
Bonului de cântar, în Fişa de cântărire şi predare.
2.3. Cantitatea totală a mărfii vândute şi predate cumpărătorului şi care se va achita de
către acesta cu preţul .............................. va fi cea rezultată prin totalizarea cantităţilor
evidenţiate în Bonurile de cântărire semnate de către părţi, prin reprezentanţii desemnaţi.
2.4. Ridicarea mărfii se va face de la locul de depozitare a acesteia, indicat de către
Vânzător. Cheltuielile de preluare a deşeurilor de fier vândute (pregătire, dezmembrare,
ridicare, transport, cântărire, etc.) cad exclusiv în sarcina cumpărătorului, fără posibilitatea
recuperării acestora, integral sau parţial, de la vânzător.
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul de vânzare-cumpărare este de ......................... . Suma iniţială totală
estimată, calculată pentru cantitatea de 16.000 kg de deşeu fier vechi este de .........................
lei.

3.2. Valoarea totală a deşeului va rezulta prin înmulţirea preţului de ................ lei cu
cantitatea efectivă de marfă exprimată în kg. predată către cumpărător, aşa cum va fi
determinată prin procesul de cântărire descris la punctul 2.2. şi 2.3. de mai sus.
3.3. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, deşeurile de fier vechi se
încadrează în regimul fiscal de taxare inversă.
3.4. Cota de 3% se va vira la fondul de mediu, conform legislaţiei în vigoare.
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Plata preţului se va face de către cumpărător, în contul vânzătorului, Oraşul Ocna
Mureş, nr. RO90TREZ00421390201XXXXX deschis la Trezoreria Aiud, după cum urmează:
Cumpărătorul va achita, în contul vânzătorului indicat mai sus, suma de ...................... lei
cu titlu de plată în avans, în baza facturii proforme emisă de vânzător. După ce se face dovada
plăţii de către cumpărător, vânzătorul, în baza bonului de cântar emite avizul de însoţire.
Pentru cantitatea de deşeu ridicată de cumpărător, până la concurenţa sumei de
......................... lei, vânzătorul va emite factura pentru cantitatea certă livrată, după care se va
relua procedura cu o nouă factură proformă în aceleaşi condiţii.
V. GARANŢII – CONSTITUIRE ŞI RESTITUIRE:
5.1. Cumpărătorul se obligă să constituie, în favoarea vânzătorului, suma de
........................... lei cu titlu de plată în avans conform pct. 4.1.;.
5.2. De comun acord părţile convin ca suma de .............................. lei virată în contul
vânzătorului cu titlu de garanţie de participare la licitaţia din ............................ să se
transforme în garanţie de bună executare a contractului;
5.3. Vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului suma constituită cu titlu de avans
aferentă cantităţii de deşeuri rămasă neacoperită faptic din ridicări de fier, dar numai dacă nu
mai există fier disponibil. Nu se restituie nici un fel de sume dacă cumpărătorul refuză
ridicarea vreunei cantităţi de fier, indiferent de motivul invocat.
5.4. Vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului suma constituită cu titlu de
garanţie după ce din această sumă vor fi reţinute orice alte sume care cad în sarcina
cumpărătorului cu titlu de penalităţi, daune, despăgubiri, ca urmare a culpei sale pentru
neexecutarea totală sau parţială, executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale sau
ca urmare a eventualelor stricăciuni produse din culpa sa pe durata derulării contractului. Nu
se restituie garanţia dacă cumpărătorul refuză ridicarea vreunei cantităţi de fier.
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. Vânzătorul se obligă să asigure accesul cumpărătorului la locul de depozitare,
pentru ridicarea mărfii precum şi de a asigura prezenţa reprezentantului său la toate
operaţiunile de identificare a mărfii, pregătire, dezmembrare, încărcare, cântărire şi predare a
acesteia cumpărătorului.
6.2. Vânzătorul are obligaţia predării către cumpărător, în aceleaşi condiţii, a întregii
cantităţi de fier disponibilă, chiar dacă aceasta depăşeşte cantitatea de 16.000 kg estimată
iniţial.
6.3. Vânzătorul are obligaţia de a restitui cumpărătorului sumele rămase cu titlu de
garanţie în termen de cel mult 15 zile de la solicitarea scrisă a acestuia, dar numai după
clarificarea tuturor datoriilor cumpărătorului prevăzute sau identificate conform pct. nr. 5.3. şi
5.4. şi după executarea integrală a contractului.
6.4. Cumpărătorul are obligaţia de a începe lucrările de pregătire a mărfii în termen de
cel mult 3 zile de la semnarea contractului de vânzare – cumpărare şi să finalizeze încărcatul,
transportul, cântărirea şi ridicarea efectivă a mărfii în termen de cel mult 30 zile de la
începerea lucrărilor.

6.5. Cumpărătorul are obligaţia să achite integral contravaloarea fierului vechi la
valoarea de adjudecare.
6.6. Pregătirea, tăierea, dezmembrarea, încărcatul, transportul şi cântărirea mărfii intră
în sarcina cumpărătorului şi pe cheltuiala sa exclusivă.
6.7. Cumpărătorul se obligă să cumpere, respectiv să ridice şi să plătească toată
cantitatea de fier vechi pusă la dispoziţie de către vânzător, în aceleaşi condiţii, neavând
posibilitatea să refuze ridicarea şi plata vreunei cantităţi, indiferent de motiv.
6.8. Cumpărătorul are obligaţia de a proteja zona înconjurătoare, nedeteriorând alei,
borduri, evacuarea tuturor deşeurilor şi refacerea eventualelor deteriorări aduse în timpul
dezmembrării elementelor, în cazul în care dezmembrarea se face la locul depozitării.
6.9. Toate obligaţiile legale referitoare la securitatea si sănătatea în muncă,
prevenirea si stingerea incendiilor, avize, taxe, autorizări şi alte aspecte ce ţin de mediu
(inclusiv reglementările referitoare la: protecţia apei, solului, substanţe si preparate
chimice periculoase, deşeuri etc.), precum si orice alte reglementări legale aplicabile în
aceste domenii cad în sarcina şi pe cheltuiala exclusivă a cumpărătorului, acesta fiind pe
deplin răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte ce ar rezulta ca urmare a
nerespectării acestor obligaţii.
6.10. Pe lângă obligaţiile prevăzute în prezentul contract, cumpărătorul are obligaţia
respectării întocmai şi a obligaţiilor ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare şi a caietului de
sarcini utilizat pentru licitaţia din ..........................., chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în
contract.
VII. PREDAREA-PRIMIREA MĂRFII
7.1. Se interzice ridicarea, sub orice formă, a oricăror cantităţi din marfă ce face
obiectul prezentului contract, dacă aceasta nu are acoperire integrală prin sumele plătite în
avans, caz în care orice operaţiune de predare-primire se suspendă.
7.2. Operaţiunile de predare-primire se reiau după ce cumpărătorul va achita noi sume
în avans.
7.3. În cazul în care cantitatea de fier rezultată prin cântărire este diferită faţă de cea
specificată la punctul 2.1. şi pe baza actelor justificative cum ar fi: Fişa de cântărire şi predare
a mărfii, bon de cântar, etc.va fi încheiat un act adiţional în care se vor specifica atât diferenţa
de cantitate cât şi diferenţa de valoare precum şi modalitatea de plată sau restituire a
diferenţelor de sume, după caz. Refuzul vreuneia dintre părţi de a preda respectiv prelua
cantităţi de fier va fi interpretată ca neîndeplinire a obligaţiilor contractuale care se
sancţionează, după caz, cu plata de penalităţi în sarcina vânzătorului dacă acesta este în
culpă, respectiv cu pierderea dreptului de a-i fi restituite atât sumele plătite în avans şi rămase
neacoperite cât şi suma constituită cu titlu de garanţie, în cazul culpei cumpărătorului, fără ca
acesta să poată invoca îmbogăţirea fără just temei.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Eventualele litigii între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea
pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti de pe
teritoriul jud. Alba.
IX. CLAUZE FINALE. DELEGAŢI.
9.1. Oricare dintre părţi poate solicita rezilierea contractului, dacă cealaltă parte nu îşi
respectă obligaţiile asumate.

9.2. În cazul rezilierii contractul din cauza culpei, partea în culpă datorează celeilalte
despăgubiri şi penalităţi, după caz.
9.3. Vânzătorul constituie şi deleagă comisia formată din
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................. – angajaţi ai Primăriei Oraşului Ocna Mureş, ca reprezentanţi care vor
asista la toate operaţiunile ce se vor derula în baza prezentului contract. În vederea aducerii la
îndeplinire a mandatului, reprezentanţii astfel desemnaţi vor putea semna toate actele de
predare-primire, bonuri de cântar, fişele de cântărire, etc.
9.4. Prezentul contract conţine un număr de 3 file (3 pagini), se încheie în două
exemplare originale azi, data înregistrării lui .

VÂNZĂTOR, ORAŞUL OCNA MUREŞ prin
CUMPĂRĂTOR, ...........................................................

