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XiUN]C]iiUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. O 
Din 	 2018 

Privind : aprobarea vânz ării prin Iicitaţie jjublică  a unui bun mobil - Dacia Logan , ajjar ţinând 
domeniului privat al municijjiului Tecuci. 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiujui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectu1ui:€25?76 	2018; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţăO 4în data 
de 	o&.€22. 	2018; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 	 2018; 
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul ADPP, înregistrat sub 

nrJYţ&201 8. 
Având în Decizia nr.12/14.07.2017 a Camerei de conturi Gala ţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate , 2 . 6 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(5), lit. ,,b şi 123, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 

2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală, republicata in 2007; 
In baza art. 45, alin.(3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOT Ă RĂŞ  TE: 

Art. 1 .- Se aprob ă  vânzarea prin licita ţie publică  a mobilului - Dacia Logan GL25TEC, cu 
datele de identificare conform c ărţii de identitate, anex 1 la prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aprobă  caietul cle sarcini şi instrucţiunile de vânzare cu privire la vânzarea prin 
licitaţie publică  a unui mobil - Dacia Logan. 

Art.3. Condiţiile de vânzare sunt cele prev ăzute în caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Preţul de pornire la licitaţie este de 583691ei. 
Art. 5. Anexele 1 si 2 fac parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.6. In cazul în care la primul termen nu exist ă  nici un ofertant, va fi efectuat ă  o evaluare 

a autoturismului, raportul fiind însuit de Consiliul Local Tecuci. 
Art.7. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare. 
Art. 8. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grij a Primarului municipiului Tecuci. 
Art.9. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului rnunicipiului 
Tecuci. 

PREŞEDJNTE DE ŞED[N 	l 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA R 

Nr. ,? 	 2- din 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun mobil - Dacia Loan , apar ţinând 
domeniului privat al municipiului Tecuci. 

Mobilul Dacia Logan GL25TEC ce face obiectul proiectului de hot ărâre se afl ă  in 
administrarea municipiului Tecuci, achizi ţionat în anul 2016, are o capacitate cilindric ă  de 
1461  cm3, combustibilul folosit fiind motorina. 

Ca urmare a verific ărilor Curţii de Conturi a României - Camerei de Conturi Gala ţi, 
au rezultat deficien ţe privind îndeplinirea condiţiilor legale de achizi ţie a autoturismelor, mai 
precis în luna martie 2016 a fost achizi ţionat autoturismul sus menţionat cu suma de 47070 de 
lei, în condiţiile în care parcul auto cuprindea deja trei autoturisme, fiind dep ă it numărul 
maxim de autoturisme prevăzut de Iege pentru autorit ăţile publice locale. 

Pentru a duce la îndeplinire m ăsura Camerei de Conturi Gala ţi, ce prevede recuperarea 
surnelor cheltuite fără  a respecta reglement ările din domeniu, . este necesar ă  vânzarea 
mobilului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare GL25TEC. 

In aceste condiţii propun vânzarea prin licita ţie publică  a mobilului Dacia Logan, nr. 
înmatriculare GL25TEC, conforrn prezentului proiect de hot ărâre. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MIJICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr. 3O63 din 	22. 02 2018 

RAPORTDESPECIALITATE 

Privind:aprobareavânz ăriiprinlicitatiepublică aunuibunmobil - DaciaLoan,apar ţinnd 
domeniuluiprivatalmunicipiuluiTecuci. 

Bunul rnobil Dacia Logan, nr. înmatriculare GL25TEC propus spre vânzare 
aparţine dorneniului privat al municipiului. 

Potrivit prevederilor art.36,alin.5, lit. b şi art.123,alin. 1 şi 2 din Legea 
nr.2 1 5/200 1 privind administraţia publică  ,republicată,cu modificările şi cornpletările 
ulterioare,consiliile locale hot ărăsc cu privire la vânzarea bunurilor apar ţinând 
domeniului privat aI localităţii. Vânzarea se face prin licita ţie publică . 

Preţul de pornire la licitaţie este de 58369 (TVA inclus), reprezentând 
valoarea de achizi ţie si majorările aferente. 

Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte 
condiţiile de legalitate şi oportunitate. 

Director Direc ţia Generală  Economică , 	 Şef Serviciu ADPP, 

Nico1e ăpoi 
	

Inganradea 
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CAIET DE SARCIN 
Privind : aprobarea vânz ării prin licitaţie publică  a unui bun mobil - Dacia Loan , apar ţinând 

domeniului prjvat al rnunicipiului Tecuci. 

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂR1I 

1.1. 	Mobilul Dacia Logan, nr. înmatriculare GL25TEC care urmeaz ă  a 1 vândut este proprietatea 
municipiului Tecuci. 

1.2. Autoturismul Dacia Logan care face obiectul vânz ării, aparţine domeniului privat al municipiului 
Tecuci. 

Cap. 11. MOTIVATIA VÂNZĂRII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
nr.de  înmatriculare GL25Tec,sunt urm ătoarele: 
- prevederile art. 36 aliniat 5, lit.b si art.123, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, potrivit cărora ,,Consiliile locale ş i consiliilejudeţene hotărăsc ca bunurile ce apar ţ ine 
domeniului public sau privat, de interes local saujude ţean, după  caz, să  fie date în administrarea regiilor 
autonome ş i instituţiilor publice, să  fie concesionate ori să  fie închiriate. Acestea hot ărăsc cu privire la 
cumpărarea unor bunuri ori Ia vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniui privat, de interes local sau 
judeţean, în condi ţiile legii. 
,,Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie pubiică, organizată  în condiţiile legii. 
- prevederile art. 5, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public ă  ş i regimul juridic aplicabil 
acesteia,, Dreptul de proprietate privat ă  al statului sau al unităţilor administrativ - teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dac ă  Iegea nu dispune altfel. 

Cap. 111. ELEMENTE DE PRET 

3.1.  Preţul de pornire la licitaţia de vânzare a autoturismului Dacia Logan G125TEC este de 58389  lei TVA 
inclus 
3.2. Garanţia de participare la licita ţie în sumă  de 10% din valoarea mobilului. 
3.3. Valoarea adjudecată  va fi achitată  integral la data semnării contractului 

Cap. IV. CONDIŢII DE MEDIU 

4.1 Cumpărătorul poartă  întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protec ţ iei 
mediului. 

CAP. VI . OBLIGATIILE PARTILOR 

6. 1. Vânzătorul are următoarele obligaţii: 
b. - Vânzătorul are obligaţia de a nu tulbura pe cump ărător în exerci ţiul drepturilor rezultate din contractul de 
vânzare - cuirip ărare. 
c. - De asemenea, vânzătorul garanteaz ă  pe cumpărător că  bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul 
civil, ipotecat sau gajat. 
d. - Vânzătorul riu răspunde de viciile aparente. 
6.2. Cuiripărătorul are urm ătoarele obligaţii: 
a-. cumpără.torul are întreaga respoiisabilitate în ceea ce prive şte respectarea legisla ţiei în vigoare cu privire Ia 
P.s.I., protec ţia mediului şi persoanelor. 
b.- achitarea inlegral ă  a debitelor pe care Ie au fa ţă  de bugetul local. 
d- curnpărătorul se obligă  să  achite pre ţul autoturismului la valoarea adjudecat ă, la data sernn ării contractului 
de vnzare - curnp ărare. 
e.- să  plătească  chcltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale aciulLii. 
f.- să  achite inlegral dehitele pe care le are fa ţă  de bugetul Iocal pân ă  la încheierea contractului de vânzare - 
cumpărare şi cele care decurg d.up ă  îricheierea contractului de vâazare - cump ărare. 
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7.5 1oate o> an1e rcciprocc sc \:or concretza ]fl COfl1FnCiJ dc vânzare - cunip ă rare 
7.6. Caietul de sarcirii, inc]usiv toate documeriiele neccare ]icilatiei se pun la dispoziiia so]iciiantu]ui contra 
cost, în valoare de 50 lei. 
7.7.0fertantii, Ia licitatie vor achita taxa de participare la licita ţ ie, în sunia de 100 iei. 
7.8. Ofertan ţ ii ]a iicitaţie vor prezenta, Ia dosarul depus pentru licita ţ ie, garan ţ ia de participare la iicita ţ ie. 
Participarea la licita ţie a ofertan ţ ilor este condi ţionată  de achitarea integral ă  a debiteior pe care le au fa ţă  de 
bLigetul iocal, achitarea documenta ţiei de Iicitaţ ie ş i a garan ţ iei de participare 
Nu vor participa ia licita ţie persoanelejuridice sau persoanele fizice care: 

• au debite faţă  de Municipiul Tecuci; 
• sunt în litigii cu Municipiul Tecuci; 
• au fost adjudecători ai unei Iicitaţii anterioare ş i nu au încheiat contract cu Municipiul Tecuci. 
• 	nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare ş i a garan ţiei de 

participare. ( In cazul în care plata nu se face Ia casierie , daca valoarea acestora nu se 
regăseşte în conturile acestea nu se considera achitate). 

7.9. Dacă  din diferite motive licita ţia se amână, se revocă  sau se anulează, decizia cle amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacat ă  de ofertanţi. 
In acest caz ofertan ţilor Ii se va înapoia ,în termen de cinci zile, garan ţia de participare la Iicitaţie ş i 
contravaloarea documenta ţiei de Iicitaţie, pe baza unei cereri scrise şi înregistrată  la Municipiului Tecuci. 
Prin înscrierea la licita ţie, toate condi ţiile impuse prin caietul de sarcini se consider ă  însuş ite de ofertant. 
7.10. Eventualele contestaţii cu privire Ia desfăşurarea licitaţiei pubiice se vor depune la registratura 
Municipiului Tecuci, în termen de 48 de ore de Ia data desf ăşurării Iicitaţiei, iar comisia de solu ţionare a 
contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării 
acestora. 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
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1. 1 ctata pubbc ă  organizată  pentru vânzarea rnobilu]ui Dacia Logan nr. înrnatricu1are 
GL25TEC, apar ţinând dorneniului privat al rnunicipiuiui Tecuci. 

Depunerea documentaţiilor pentru licita ţie se va face pân ă  la data de 	ora 
la registratura Prim ăriei municipiului Tecuci, din strada 1 Decernbrie 1918, nr. 66. 

În vederea particip ării la licitaţie, ofertantul trebuie s ă  plătească : 
- garanţia de participare la licita ţie, în sumă  de i 0% din vaioarea total ă  a autoturismului, 

calculată  la preţul de pornire, depusă  casieria primăriei. 
- caietul de sarcini aferent licita ţiei, inclusiv toate documentele necesare licita ţiei în sumă  de 50 

lei, la casieria primăriei. 
- taxa de participare la licita ţie 100 lei, la casieria prim ăriei. 
- Preţul de pornire la licitaţie este de 58369 lei TVA inclus. 

Ofertanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Tecuci dou ă  plicuri închise şi sigilate, 
unul exterior şi unul interior care vor con ţine: 

• plicul exterior va cuprinde plicul interior(care con ţine oferta de pre ţ) şi următoarele 
documente: 

• copie xerox dup ă : 

Pentru persoane juridice 

- act constitutiv al societ ăţii(statut/contract), certificat de înregistrare fiscal ă, certificat de 
înregistrare la Registrul Comer ţului. 

- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci; 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare faţă  de Municipiul 

Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală; 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii 

ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru 

.licitaţie şi a garanţiei depuse. 	 . 

Pentru persoane fizice. 

- actul de identitate 
- copie xerox după  chitanţele care atestă  plata caietului de sarcini, a documenta ţiei pentru 

licitaţie şi a garanţiei depuse. 
- dovada că  nu sunt în litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternici ţii 

ofertanţilor şi nu de aceştia personal. 
- certificat fiscal prin care s ă  se ateste faptul c ă  nu are datorii bugetare fa ţă  de Municipiul 

Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de re şedinţă  a 
ofertantului şi vor fi depuse în forma originală . 

Ofertele depuse de persoane care nu particip ă  la licitaţie în data stabilită, nu vor fi luate în 
calcul, urmând a fi returnate. 

11. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI. 

Se începe licila ţia parcurgând urin ătoarele etape: 

1. se verifică  existenţa actelor doveditoare de plat ă  a garanţiei, a caietului de sarcini si a 
d.ocunientaţiei peritru iicita ţie. 
2. se verifică  ider.titatea ofcrtari ţilor pe baza buletiriu1ui de identitate/c ărţii de identitate/adeveriri ţei. 
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Mal rnare. 
6. cornisia de organizare ş i desfăşurare a îicita ţiei va încheia ufl proces - verbaî de adjudecare, în 
două  exernp]are. 
7. Părţile se vor prezenta în terrnen de 30 zile dup ă  adjudecare, în vederea încheierii contractuîui de 
vânzare, pe baza procesu]ui - verbal de adjudecare, in caz contrar câtig ătorul va pierde garan ţ ia 
care se va face venit ]a buget local. 

De asemenea, în cazul în care la data şi ora anunţată  pentru desfăşurarea îicita ţiei, este înscris 
un singur ofertant, acesta va fi declarat câtig ător dacă  îndep1inete condi ţiile impuse. 

Nesemnarea de c ătre adjudec ător a contractuîui în termenul stabilit duce la pierderea garan ţiei 
de participare ce se va face venit la bugetul local. 

Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de vânzare, garan ţia depusă  pentru 
înscrierea la licitaţie se va re ţine şi va constitui avans din preţul de vânzare datorat de cump ărător. 

Nu se pot înscrie la licita ţie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudec ători ai unei 
licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul Iocal al municipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licita ţie se suportă  cheltuielile privind organizarea licita ţiei(anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
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