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  H O T Ă R Â R E A   nr.  122 / 2019 
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri  

din proprietatea privată a orașului Geoagiu 
 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 120/17.09.2019, referatul de aprobare al Primarului Oraşului 

Geoagiu nr. 120/ 17.09.2019 prin care se propune aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 parcele de teren, 
proprietatea privată a orașului Geoagiu, raportul Secretarului nr. 123 / 17.09.2019, precum și avizele favorabile 
ale comisiilor de specialitate nr. 6585/24.09.2019, nr. 6591/24.09.2019 și nr. 6597/24.09.2019; 

Reținând că acest teren nu este necesar desfasurarii activitatii instituției, este liber, nu a fost revendicat, 
iar curatarea si intretinerea lui presupune costuri care nu se justifica in economia unitatii, in timp ce prin vanzare 
se va obtine o suma de bani care poate fi utilizata in sectiunea de dezvoltare pentru investitii publice, 
dobânditorul urmând să achite impozit pe acest teren;  

In conformitate art. 108 lit. ”e”,  art. 129 alin. (6) lit. ”b”,  art. 363 şi ale art. 139, alin. (2), din  OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Aproba vânzarea prin licitație publică a  următoarelor loturi de teren, proprietatea privată a 

orașului Geoagiu: 
-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat în 

intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 
- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat în 

intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 
 Art. 2. Consiliul local Geoagiu își însușește raportul de evaluare elaborat de evaluator atestat ANEVAR 

Bardan Liliana  și stabilește prețul de la care pornește  licitația la valoarea din rapoartele de evaluare, fiind 
superioara valorii de inventar, astfel: 

-  teren în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu –  15.807  lei 
- teren în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555  Geoagiu –   11.680 lei 
Art. 3  Se aprobă documentația de atribuire pentru vânzarea prin licitație publică a celor 2 loturi de teren 

identificate la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului local Geoagiu în comisia de evaluare 

domnul  consilier Branea Petru Remus. Comisia de evaluare se numește prin dispoziție a Primarului orașului 
Geoagiu, conform prevederilor art. 338 alin. (1) din OUG nr. 57/2019. 

Art. 5. Imputerniceste Primarul orasului Geoagiu, în funcţie, sa semneze contractul de vânzare-
cumpărare in forma autentica. 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 7.  La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL Geoagiu nr. 97 / 2019 privind aprobarea 
vânzării terenului în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, proprietate privată a orașului Geoagiu, 
către proprietarul construcției edificată pe acesta. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;Compartimentului contabilitate, Membrilor comisiei.                                                                                                                         

Geoagiu, 25.09.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 11 
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      vânzare prin licitaţie publică a terenurilor proprietatea privată a orașului 

Geoagiu: 

 

-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință 

”curți-construcții”,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea 

Romanilor, nr. 110 D. 

- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință 

”curți-construcții”,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea 

Romanilor, nr. 110 D. 
  

 
 
 
 

ANUL 2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

 

 
CUPRINS 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA I INFORMAŢII GENERALE                                                                             

 

A.1.1. Date de identificare ale proprietarului:  

A.1.2 Date de identificare ale organizatorului procedurii:  

A.1.3 Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă  

A.1.4 Tipul de procedură aplicată şi destinaţia terenului  

A.1.5 Temeiul legal al organizării procedurii:  

A.1.6 Preţul de pornire a licitaţiei  

A.1.7 Condiţii de participare la procedură  

A.1.8 Condiţii de calificare:  

A.1.9 Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă:  

SECŢIUNEA II OFERTA                                                                                                       

 

B.1 Elaborarea ofertei,   

B.2 Dreptul de a solicita clarificari  

C.1 Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei  

C.2 Modul de prezentare  

C.3 Sigilarea si marcarea ofertei  

D.1. Retragerea ofertei  

E. Deschiderea si evaluarea ofertelor  

E.1 Deschiderea ofertelor  

E.2. Examinarea documentelor care insotesc oferta  

E.3. Ofertarea  

E.4 Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii  

E.6 Dreptul organizatorului licitaţiei de a anula aplicarea procedurii de licitaţie  

F. Alte precizari  

 

 

 

Anexe:  

 

1. Declaraţie de participare (Anexa nr.1) 

2. Fişa ofertantului (Anexa nr.2) 

3. Extras de Carte Funciară 

4. Conturul terenului 

5. Raport de evaluare 
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INSTRUCŢIUNI   

 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE PENTRU 

VÂNZAREA TERENURILOR PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI GEOAGIU: 

 

-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat 

în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat 

în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

 

SECŢIUNEA I INFORMAŢII GENERALE 

 

A.1.1. Date de identificare ale proprietarului: 

Drept  de  proprietate:   proprietate privată a orașului Geoagiu 

Adresa: Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara 

Cod fiscal : 5742426 

Numărul de telefon +40 254248880, fax,:  +40 254248881; 

A.1.2 Date de identificare ale organizatorului procedurii: 

 Aparatul de specialitate al primarului orașului Geoagiu – Compartiment Achiziții 

Publice. 

A.1.3 Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă 

Obiectul procedurii îl constituie vânzarea a 2 parcele de teren, proprietatea privată a 

orașului Geoagiu: 

-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-

construcții”,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  

situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

Descrierea terenului   

1) Dreptul de proprietate. Situaţia juridică 

 Imobilul înscris în CF 65786 Geoagiu constă în teren intravilan  în suprafață de 889 mp - 

categoria de folosinta “curti constructii”. 

Imobilul înscris în CF 60555 Geoagiu constă în teren intravilan în suprafață de 645 mp - 

categoria de folosinta “ curti constructii ”. 

Terenurile sunt proprietate privată a orașului Geoagiu .  

Terenurile nu sunt gajate pentru credite bancare şi nu este ipotecat. 

Cumpărătorul  îşi  asumă  riscul  existenţei  pe  teren  a  unor  reţele  edilitare  şi  va suporta 

pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a reţelelor edilitare care afectează terenul. 

Ofertantul are obligaţia de a vizita terenul. Cumpărătorul nu poate solicita vânzătorului să 

modifice caracteristicile şi proprietăţile fizice ale terenului (să realizeze nivelări, amenajări de 

accese, deviere canal colector etc).  
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2) Amplasarea şi localizarea proprietăţii 

Imobilele terenuri, proprietate privată a oraşului Geoagiu,  situate în intravilanul oraşului 

Geoagiu,   strada Calea Romanilor, nr. 110 D, în incinta fostei ferme nr. 1 a Stațiunii de Cercetare și 

Dezvoltare pentru pomicultură. 

 

3) Descrierea terenului  

a) Date tehnice 

➢ amplasament:  intravilanul orașului Geoagiu. 

·   în apropriere sunt reţele edilitare: 

·  reţele energie electrică; 

·  retele apa si canalizare; 

·  retele de distributie de gaze naturale; 

·  retea de telefonie si conectare la internet. 

·   poziţia terenului faţă de reţelele de transport: 

·  transport rutier; 

 

A.1.4 Tipul de procedură aplicată  

·   licitaţie publică deschisă cu strigare. 

 

A.1.5 Temeiul legal al organizării procedurii: 

·   art. 108 lit. ”e”,  art. 129 alin. (6) lit. ”b”,  art. 363 şi ale art. 139, alin. (2), din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

·   Hotărârea Consiliului Local al orasului Geoagiu  nr. ____ din 25.09.2019. 

 

A.1.6 Preţul de pornire a licitaţiei 

Preţul de pornire a licitaţiei de vânzare este : 

-  teren în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu –  15.807  lei 

- teren în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555  Geoagiu –   11.680 lei 

 

A.1.7 Condiţii de participare la procedură 

Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu  strigare este permisă persoanelor 

fizice și  juridice române sau straine legal constituite. 

 

A.1.8 Condiţii de calificare: 

Sunt considerați ofertanți calificați ofertanții persoane fizice care îndeplinesc următoarele 

condiții: 

- ofertantul şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor şi 

contribuţiilor către bugetul local; 

Sunt consideraţi ofertanţi calificaţi ofertanţii persoane juridicecare îndeplinesc următoarele 

condiţii: 
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- nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecator-

sindic,  activitatile  comerciale  nu  sunt  suspendate  şi  nu  sunt  într-o  situaţie similară cu cele 

anterioare, reglementată prin lege; 

- ofertantul persoană juridică nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în 

una dintre situaţiile prevăzute la aliniatul precedent; 

- ofertantul şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor şi 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi bugetul local; 

 

A.1.9 Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă: 

Numărul de participanţi este nelimitat și licitatia este validă în  situaţia în care s-au 

depus 2 oferte și există 2 ofertanți calificați .  

 

SECŢIUNEA II   

OFERTA 

B.1 Elaborarea ofertei 

B.1.1 Costul asociat elaborării si prezentării ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum 

şi a documentelor care o însoţesc, iar organizatorul procedurii nu va fi responsabil sau răspunzător 

pentru costurile respective. 

 

B.1.2 Limba de redactare a ofertei 

Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. 

 

B.1.3 Perioada de valabilitate a ofertei 

Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioadă de 30 de zile de la data 

deschiderii acesteia. 

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută va fi respinsă de 

comisia de licitaţie ca fiind necorespunzătoare. 

 

B.1.4 Documentele ofertei 

 

1 Declaraţia de participare 

Ofertantul trebuie să prezinte declaraţia de participare în conformitate cu modelul 

prevăzut in anexa nr.1 la prezentele instrucţiuni. 

Depunerea declaraţiei de participare reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a 

achiziţiona terenul în condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni şi caietul de sarcini şi de a 

semna contractul de vânzare-cumpărare a terenului cu  UAT Orasul Geoagiu. 

 

2 Împuternicirea 

Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul legal al 

ofertantului deleagă reprezentarea la prezenta procedură unei persoane, autorizând-o să semneze 

actele încheiate cu această ocazie. 
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3 Taxa documentaţie şi Garanţia pentru participare 

 

Ofertantul trebuie sa prezinte documentul de plată a garanţiei pentru participare (1500 lei), 

în original şi copie xerox, in conformitate cu prevederile punctului 5 din prezentele instrucţiuni si 

documentul justificativ privind plata contravalorii prezentelor instrucţiuni de  licitaţie (50 lei). 

 

 

4 Documentele de calificare 

 

PERSOANE JURIDICE 

4.1 Documentele de înfiinţare şi funcţionare a societăţii: 

·     certificat de înmatriculare; 

·     cod fiscal (sau codul unic de înregistrare); 

·     fişa ofertantului conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele 

instrucţiuni. 

·     alte documente de înfiinţare solicitate prin caietul de sarcini 

4.2 Documente de eligibilitate 

·     certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local valabil la data deschiderii 

ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a 

impozitelor şi taxelor locale; 

·     certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului emis cu 

maxim 30 zile inainte de data stabilita pentru deschiderea ofertelor, eliberat de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către 

bugetul general consolidat. 

·     certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 de zile 

înainte de data stabilita pentru deschiderea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul 

nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte asemenea fapte 

 

PERSOANE FIZICE 

 -  copie a actului de identitate 

 - certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local valabil la data deschiderii ofertelor, din 

care să reiasă faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor şi taxelor 

locale 

  

5 Garanţia pentru participare   

 5.1 Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare in sumă de 1.500 lei, 

cu o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

5.2 Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja organizatorul procedurii faţă de 

riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată 

până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 

5.3 Garanţia pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul 

organizatorului licitaţiei, respectiv contul RO25TREZ3705006XXX000045 deschis la Trezoreria 

Orăștie, sau poate fi depusă în numerar la casieria institutiei. 
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5.4  Ofertele  care  nu  sunt  insotite  de  dovada  constituirii  garantiei  pentru participare vor 

fi respinse si returnate la deschidere. 

5.5 Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul 

propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre 

urmatoarele situatii: 

a)  isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta  sa  fiind  stabilita  castigatoare,  refuza  sa  semneze  contractul  de vânzare-

cumpărare in perioada de valabilitate a ofertei; 

c) după semnarea contractului de vânzare-cumpărare nu achita contravaloarea terenului 

conform caietului de sarcini. 

5.6 Garanţia pentru participare constituita de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câştigătoare se transformă în cuantum de 100% în garanţie de bună execuţie a contractului. 

Garanţia de bună execuţie a contractului va fi executată de către organizatorul procedurii în 

situaţia în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte în totalitate, corespunzător şi la termen toate 

obligaţiile contractuale. Această garanţie se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către 

cumpărător a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare. 

5.7 Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite 

ca fiind câştigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 3  (trei)  zile  

lucrătoare  de  la  data  expirării  termenului  pentru  depunerea  eventualelor contestaţii  (7  zile  

de  la  data  transmiterii  adreselor  de  înştiinţare  asupra  rezultatului licitaţiei). 

B.2 Dreptul de a solicita clarificări 

B.2.1 Orice potenţial ofertant care a obtinut un exemplar din prezentele instrucţiuni are 

dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea. 

B.2.2 Organizatorul licitaţiei are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de 

clarificări, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 10 zile înainte de data limită pentru 

depunerea ofertelor. 

B.2.3 Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de 

clarificări cu cel putin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

B.2.4 Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor potenţialilor ofertanţi 

care au obtinut un exemplar din instrucţiuni, fără a fi dezvăluită identitatea celui 

care a solicitat clarificările respective. 

 

C. Prezentarea ofertelor 

C.1 Data limita şi modalităţi pentru depunerea ofertei 

C.1.1 Ofertantul trebuie sa ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi 

înregistrată de către organizatorul licitaţiei până la data de ___________________, orele 13 .00. 

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea a organizatorului stabilită în 

prezentele instrucţiuni ori care este primită de către organizator după expirarea datei limită pentru 

depunere va fi respinsă şi se returnează nedeschisă. 

         C.1.2 Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertanţi la  Primăria 

orașului Geoagiu, Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara – Biroul Registratură. 

          Indiferent   de   modalitatea   de   depunere/transmitere   ofertantul   îşi   asumă   riscurile 

transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. 
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C.1.3 Organizatorul licitaţiei are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz 

în care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită 

stabilită iniţial, tuturor potenţialilor ofertanţi care au obţinut un exemplar din prezentele 

instrucţiuni. 

 

C.2 Modul de prezentare 

C.2.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al documentelor  de calificare. 

C.2.2 Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate 

pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze 

ofertantul în contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest 

sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale şi vor fi 

prezentate în original. 

C.2.3 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar 

dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze 

oferta. 

C.3 Sigilarea şi marcarea ofertei 

C.3.1 Ofertantul trebuie să depună documentele solicitate în plic sigilat,  pe care se vor 

menţiona următoarele elemente: 

-  denumirea şi adresa ofertantului 

-  denumirea şi adresa organizatorului licitaţiei 

menţiunea  “PENTRU   LICITAŢIA   PUBLICĂ   DESCHISĂ   ORGANIZATĂ   ÎN   VEDEREA 

VÂNZĂRII  A 2 PARCELE DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI GEOAGIU, 

SITUAT ÎN  ORAȘUL GEOAGIU 

 A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE    __________________,   ORELE 15.00 

C.3.3  Dacă  plicul  exterior  nu  este  marcat  conform  prevederilor  de  la  C.3.2 

organizatorul licitaţiei nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 

D.1. Retragerea ofertei 

D.1.1 Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 

pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. 

D.1.2 Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage oferta după expirarea datei limită stabilite 

pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 

licitaţie şi a pierderii garanţiei pentru participare. 

 

E. Deschiderea si evaluarea ofertelor 

E.1 Deschiderea ofertelor 

E.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de licitaţie în data 

de________________________,   ORELE 15.00   în  Sala  Mare  a  Primăriei  orasului  

Geoagiu.  Fiecare ofertant are obligaţia de a fi prezent la deschidere, sub sancţiunea 

descalificării ofertei. 

E.1.2 Comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care 

urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii 

ofertanţilor. 
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E.2. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 

E.2.1 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate 

menţionate în prezentele instrucţiuni de licitaţie.   

E.3. Ofertarea 

E.3.1  Ofertarea va incepe de la valoarea de: 

-  teren în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu –  15.807  lei 

- teren în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555  Geoagiu –   11.680 lei 

Pasul de licitatie va fi de 50 lei. 

Va fi declarant câștigător ofertantul care oferă prețul cel mai mare. 

E.4 Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii   

Organizatorul licitaţiei va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în 

cel mult trei zile de la data  licitatiei. 

E.6 Dreptul organizatorului licitaţiei de a anula aplicarea procedurii de licitaţie 

Organizatorul licitaţiei are dreptul de a anula procedura de licitaţie dacă: 

A) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care: 

·   fie sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor; 

· fie nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în 

prezentele instrucţiuni; 

         B) circumstanţe excepţionale afectează procedura de vânzare prin licitaţie sau este imposibilă 

încheierea contractului. 

În această situaţie singura obligaţie a organizatorului licitaţiei este aceea de a restitui garanţia 

de participare la licitaţie. 

 

F. Alte precizări   

 

F.1 Plata contravalorii imobilului se va face integral in termen de 2 luni de la data 

adjudecării. 

F.2 Cumpărătorul va putea înregistra dreptul de proprietate asupra imobilului numai după 

achitarea în întregime a contravalorii acestuia. 

F.3 Contestaţiile referitoare la actele, deciziile sau hotărârile emise de organizatorul licitaţiei 

cu privire la derularea prezentei licitaţiii pot fi depuse de către ofertanţi la sediul organizatorului 

licitaţiei in  termen  de  maxim  7  zile  calendaristice  de  la  data  primirii documentului contestat. 

 

 

 

Întocmit, 

Jr. Cimpoesu Maria 
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 ANEXA NR.1

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE   

 

PENTRU LICITAŢIA  PUBLICA  DESCHISĂ  PENTRU  

      vânzare prin licitaţie publică a terenurilor proprietatea privată a orașului Geoagiu: 

 

-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-

construcții”,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  

situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

  

Către,   

UAT ORAȘUL GEOAGIU 

 

Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia                                        din data de 

 

 

Prin prezenta, 

 

Noi, _____________________________________________________________ 

(denumirea ofertantului) 

 

ne   manifestăm   intenţia   fermă   de   participare   la   licitaţia   publică   deschisă   pentru 

cumpărarea imobilului teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu  în suprafață de 889 mp, înscris 

în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat în intravilanul orașului 

Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D și terenul  în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 

Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada 

Calea Romanilor, nr. 110 D. 

 organizată în şedinţă publică la data ______________ora 15 de catre  UAT Orasul Geoagiu. 

Am  luat  cunoştinţă  de  condiţiile  de  participare  la  licitaţie,  condiţiile  respingerii 

ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în instrucţiunile de licitaţie şi ne 

asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite. 

Oferta noastră este valabilă până la data de  _____________________. 

La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea noastră 

va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această 

ocazie.

Data     

Ofertant
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FIŞA OFERTANTULUI  (numai pentru persoane juridice) 

 

PENTRU LICITAŢIA  PUBLICA  DESCHISĂ  PENTRU 

       vânzare prin licitaţie publică a terenurilor proprietatea privată a orașului Geoagiu: 

 

-  în suprafață de 889 mp, înscris în CF 65786 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  

situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

- în suprafață de 645 mp, înscris în CF 60555 Geoagiu, categoria de folosință ”curți-construcții”,  

situat în intravilanul orașului Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 110 D. 

  

 

1)    Ofertant 

2)     Sediul societăţii    

3)    Telefon 

4)   Reprezentant  legal 

5)  Funcţia 

6) Cod  fiscal 

7) Nr. inregistrare  la   Registrul Comerţului 

8)   Nr.  Cont 

9)  Banca 

10)   Capitalul social  (mil. lei) 

11)  Cifra de afaceri  (mil. lei) 

 

 

Data                                                                                                     Ofertant 

 

                                           

                                                                                                                L.S. 

 

Geoagiu, 25.09.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Ing. Mariș Simion                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 11 

 


