
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.46/2019 

privind aprobarea vanzării prin licitație publică a unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de 

modernizare a străzilor în orașul Teiuș 

 

                    Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 26 iunie 2019, 

ședință publică. 

                     Luând în dezbatere: 

                    -proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri materiale rezultate 

ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș 

                    -expunerea de motive nr.8464/19.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 

licitație publică a unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș 

                    -raportul nr.8465/19.06.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș 

                    -avizele nr.8519/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 

cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                     -raportul de evaluare întocmit de comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului orașului Teiuș 

nr.246 /18.06.2019 

                     -prevederile art.36 alin.1 si 2,lit.c,alin.5,lit.b,art.123,alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001, 

republicată,legea administrației publice locale,cu modificările și completările ulterioare 

                     In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, republicată,legea administrației publice locale,cu 

modificările și completările ulterioare 

 

                                                                    H O T Ă R Ă Ș T E  

 

                     Art.1.Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor bunuri materiale 

(pavaj)rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș. 

                     Art.2.Se însușește raportul de evaluare elaborat de comisia de evaluare numită prin Dispoziția 

primarului orașului Teiuș nr. 246/2019 conform căreia prețul de pornire a licitației publice cu strigare pentru 

materialele prevăzute la art.1 este de 8 lei/mp. 

                     Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor 

bunuri materiale (pavaj)rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a străzilor în orașul Teiuș,conform 

anexei,parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                     Art.4.Primarul orașului Teiuș va numi prin dispoziție Comisia de licitație care va întreprinde toate 

demersurile necesare în vederea organizării și desfășurării  licitației publice cu strigare. 

                      Art.5.Sumele încasate din valorificarea bunurilor se constituie venit   la bugetul local. 

                     Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Teiuș prin 

serviciul buget finanțe din cadrul apratului de specialitate. 

                     Art.7.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

        Art.8.Prezenta se va comunica: 

                    -Instituției Prefectului – județul Alba; 

                     -Serviciul buget finanțe. 

                    -dosar ședință,dosar hotărâri.  

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                                                                                   Teiuș,26 iunie 2019 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 
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JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞ TEIUŞ                                          ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.46 /2019 

 

 

CAIET DE SARCINI 
privind aprobarea vanzării prin licitație publică a unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de 

modernizare a străzilor în orașul Teiuș(pavaje) 

 

 

           CAP.I Obiectul vânzării 

          1.Descrierea imobilului 

      Bunurile materiale (pavaje)ce urmează a fi vândute la licitație au rezultat în urma lucrărilor de 

modernizare a străzilor din orașul Teiuș.Cantitatea ce urmează a fi vândută este stabilită de comisia de 

licitație,pe baza proceselor verbale întocmite de comisia de inventariere a acestor materiale. 

 

           CAP:II Motivația vânzării   

 

      2.1.Motivele de ordin legislativ,economic,financiar si social care impun vanzarea unor bunuri sunt 

urmatoarele : 

       -prevederile art.36,alin.2 lit.c,alin.5,lit.b,c din Legea nr.215/2001,privind administratia publica 

locala,republicata 

       -prevederile art.123 din Legea nr.215/2001,republicata, « Consiliile locale si consiliile judetene 

hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat,de interes local sau judetean,dupa caz,sa fie 

date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice,sa fie concesionate ori sa fie 

inchiriate.Acestea hotaresc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat,de interes local sau judetean,in conditiile legii.  

         Vanzarea,concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica,organizata in conditiile legii »      

        2.2.-prevederile art.5 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia « Dreptul de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale asupra 

bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun,daca legea nu dispune altfel ». 

         2.3.Crearea de venituri la bugetul local.   

           

           CAP III.Elemente de prêt 

 

          3.1.Pretul de pornire la licitatie este de 8 lei/mp,prêt stabilit conform raportului de evaluare elaborat 

de comisia de evaluare numita prin Dispozitia primarului orașului Teiuș nr. 246/2019                     

          3.2.Garantia de participare la licitatie este de 100 lei și se retine de vanzator pana la data incheierii 

procesului verbal de adjudecare,urmând ca după această dată garanția să constituie avans din pretul de 

vanzare stabilit in urma licitatiei și datorat de cumpărător,iar participantului în favoarea caruia nu s-a 

adjudecat licitația i se va restitui garanția de participare. 

 

           

           CAP:IV.Obligatiile partilor 

           4.1.Orasul Teius in calitate de vanzator are urmatoarele obligatii  : 

           -să permită cumpărătorului accesul la locul de depozitare a materialelor, 

           -sa predea cumparatorului bunul vandut. 

 

          4.2.Cumparatorul are urmatoarele obligatii : 

          -sa achite integral pretul materialelor în termen 10 zile de la data semnării procesului verbal de 

adjudecare ,la valoarea adjudecata. 



          -responsabilitățile privind siguranța transportului ,respectarea normelor de mediu și protecția muncii 

cad în sarcina cumpărătorului. 

 

            CAP.V. Condiții de desfășurare a licitației 

            5.1.Condiții tehnice și organizatorice   

            Licitatia se va desfasura in data de___________________la sediul Primariei orasului Teius, str. 

Clujului,nr.80,jud.Alba.  

       Inscrierea la licitatie se va face pana la data de_________________ora 16,00 la registratura  Primariei  

orasului Teius. 

 

           Criteriul de vanzare este cel mai mare prêt obtinut. 

           Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă s-au înscris minim doi ofertanți. 

           5.2.Organizarea procedurii de licitație 

           -comisia de licitație este numită prin Dispoziția Primarului orașului Teiuș. 

           -nu pot participa la licitație în calitate de cumpărători:membrii comisiei de evaluare,membrii 

comisiei de licitație și nici soțul,soția,frații,copiii și părinții acestor membrii. 

           -comisia de licitație va analiza documentele prezentate de ofertanți,va întocmi lista cu participanții 

acceptați,excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate până în preziua 

licitației,adică________,ora 12,00 documentele de participare. 

           -sedința este condusă de președintele comisiei de licitație. 

           -comisia stabilește pasul de licitație 

           -în ziua și la ora stabilită pentru începerea licitației,în cazul în care sunt minim doi participanți la 

licitație,președintele comisiei anunță obiectul licitației,face prezența participanților la licitație și constată 

dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia,inclusiv cele de publicitate. 

             -președintele anunță prețul inițial de vânzare de la care pornește strigarea cu precizarea pragului  

stabilit de comisie. 

             -în cazul în care nu s-au prezentat minim doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un 

ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire ,licitația se va repeta în aceleași condiții,încheindu-se proces 

verbal. 

             -licitația se va repeta după cel puțin 10 zile de la data precedentei licitații 

             -participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări,ofertă care trebuie să pragul 

stabilit de comisia de licitație 

              -președintele comisiei anunță suma oferită de fiecare participant. 

              -dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare,președintele comisiei anunță 

adjudecarea licitației celui care a oferit ultima sumă. 

            5.3.Înscrierea participanților la licitație 

            Pentru participarea la licitație se depun următoarele documente: 

            Pentru persoane juridice : 

           -dovada achitarii garantiei de participare la licitatie 

           -certificatul de inregistrare fiscala 

           -certificatul de inregistrare la Oficiul registrul Comertului 

           -certificat fiscal prin care sa ateste ca nu are datorii la bugetul local 

           -declaratie pe propria raspundere ca nu este in litigiu cu autoritatea locala. 

           -imputernicire pentru reprezentantul societatii,daca nu este reprezentantul legal al acesteia. 

           Pentru persoane fizice : 

           -copie dupa actul de identitate ; 

           -dovada achitarii garantiei de participare la licitatie 

           -certificat fiscal prin care sa ateste ca nu are datorii la bugetul local 

           -declaratie pe propria raspundere ca nu este in litigiu cu autoritatea locala. 

           Lipsa oricarui document din cele mai sus enumerate duce automat la descalificarea ofertantilor 

persoane juridice sau fizice. 



            Documentele de mai sus se depus în plic închis și cu un opis al acestora  însoțit de cererea de 

participare la licitație la registratura Primăriei orașului Teiuș. 

                           

 

          CAP.VI.Finalizarea procedurii de licitație. 

          6.1. La data finalizării licitației pubice ,comisia de licitație numită prin Dispoziția primarului 

orașului Teiuș va parcurge următoarele etape: 

           -întocmește un proces verbal în care se consemnează modul de desfășurare al licitației respective și 

desemnarea căștigătorului . 

          6.2.Participantul care a câștigat licitația are obligația să achite integral pretul materialelor în termen 

10 zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare ,la valoarea adjudecata. 

          Neachitarea de către participantul care a câștigat licitația ,a contravalorii bunurilor adjudecate,în 

termenul stabilit,duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea bunurilor în vederea 

organizării unei nou licitații. 

   

          CAP:VII.Dispozitii finale 

          7.1.Caietul de sarcini,inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitie solicitantului 

de la sediul Primariei orasului Teius ; 

         7.2.Eventualele contestații cu privire la desfășurarea procedurii de licitație se pot depune la 

registratura Primăriei orașului Teiuș în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației,iar comisia de 

soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția primarului orașului Teiuș va analiza contestațiile 

depuse în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. 

 

                                                        Teius,26 iunie 2019 

 

 

                    
                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


