
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.57
privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica

deschisa cu strigare a unor mijloace fixe-bunuri mobile, proprietate privata a comunei Crucea

Consiliul Local al Comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din 23.06.2015,
Avand in vedere:

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;
- Hotararea Consiliului local Crucea nr. 81/28.11.2014 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica

deschisa cu strigare a unui mijloc fix-bun mobil, proprietate privata a comunei Crucea
- Hotararea Consiliului local Crucea nr.562015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu

strigare a unui mijloc fix-bun mobil, proprietate privata a comunei Crucea
- Raportul de evaluare a unor mijloace fixe-bunuri mobile, proprietate privata a comunei Crucea;
- Raportul compartimentului contabilitate ;
- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia mediului si

turism pentru avizarea proiectului de hotarare;
- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, modificata si completata si art.123, alin.(1) si
(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) si ale art.45, alin.(3). din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Raportul de evaluare nr. 150605.1/2015 a unor mijloace fixe-bunuri mobile,
proprietate privata a comunei Crucea, identificat prin anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor
mijloace fixe-bunuri mobile, proprietate privata a comunei Crucea identificat prin anexa nr. 2 ce face parte
integranta din prezenta.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de vanzare prin licitatie
publica deschisa cu strigare a unor mijloace fixe-bunuri mobile, proprietate privata a comunei Crucea si sa
semneze contractul de vanzare- cumparare.

Art.4. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare :
- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta
- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta ;
- Site-ul Primariei comunei Crucea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi
____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în funcţie.

Crucea,23.06.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza,



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

Compartiment contabilitate

RAPORT

pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unor mijloace

fixe– bunuri mobile aflate in patrimoniul U.A.T comuna Crucea

OBIECTUL LICITATIEI

- autoturism marca RENAULT MEGANE nr. de inmatriculare CT-14-PCC,

fabricat in anul 2006, apartinand U.A.T comuna Crucea, Judetul Constanta ;

- autoutilitara- microbuz VOLKSWAGEN , nr. Inmatriculare CT-11-PCC,

fabricat in anul 2005, apartinand U.A.T comuna Crucea, Judetul Constanta;

CONFORM RAPORTULUI DE EVALUARE , PRETUL DE INCEPERE AL LICITATIEI SI

VALOAREA SALTULUI DE SUPRALICITARE:

- propunem pentru a II-a licitatie ca preturile sa se diminueaza cu 15 %

iar pentru cea de-a III-a licitatie cu 30%.

- propunem ca valoarea saltului de supralicitare sa se stabileste la suma

de 200 lei.

MODALITATI DE PLATA

-numerar sau virament

CA TERMEN DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE CATRE PARTICIPANTII LA

LICITATIE PROPUNEM:

- pana cel tarziu data de 13.07.2015 ora 10:00 pentru prima licitatie;

- pana cel tarziu data de 20.07.2015 ora 10:00 pentru a doua licitatie;

- pana cel tarziu data de 27.07.2015 ora 10:00 pentru a treia licitatie;

Documentele de participare la licitatie se vor depune la sediul U.A.T comuna

Crucea din loc. Crucea, Soseaua Constantei nr.45, judetul Constanta.

Sedinta de licitatie publica deschisa cu strigare sa se va desfasoare in

ziua de 13.07.2015, ora 11:00, la sediul U.A.T comuna Crucea din loc. Crucea,

Soseaua Constantei nr.45, judetul Constanta , iar in caz de neadjudecare sa se

repete in zilele de 20.07.2015 si 27.05.2015 la aceasi adresa si aceasi ora.



MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI

- licitatia se desfasoara in prezenta tuturor membrilor comisiei, sedinta

fiind condusa de presedintele comisiei licitatiei;

- in ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt

cel putin doi participanti, presedintele comisiei de licitatie verifica daca sunt

indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de

publicitate, face prezenta participantilor prin completarea unui tabel cu datele

de identificare a acestora, dupa care anunta obiectul licitatiei si pretul initial de

vanzare de la care porneste strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare;

- participantii la licitatia publica cu strigare vor prezenta oferta de pret

prin strigare. Oferta de pret trebuie sa respecte condiitiile de salt precizate la

deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si

clar suma oferita de licitator;

- daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare,

presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea bunului licitat in favoarea

licitatorului care a oferit ultima suma;

- dupa anuntarea verbala a castigatorului presedintele comisiei de

licitatie declara inchisa licitatia, iar secretarul comisiei intocmeste un proces

verbal care se semneaza de catre membrii comisiei si participantii la licitatie;

- procesul verbal impreuna cu documentele privind organizarea si

desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul organizatorului, constituind baza

legala a incheierii contractului de vanzare cumparare;

- participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera

ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si

desfasurarea licitatiei.Contestatiile se depun la sediul institutiei publice care a

organizat licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia;

- institutia publica este obligata sa solutioneze contestatia in termen de

5 zile de la depunerea acesteia.

DATA SI LOCUL DEPUNERII GARANTIEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Garantia de participare este stabilita in cuantum de 2% din pretul

bunului pentru care se liciteaza. Aceasta se depune la casieria unitatii pana cel

tarziu la data de 13.07.2015 ora 10:00, pentru prima licitatie, respectiv

20.07.2015 si 27.07.2015 orele 10:00.



CONDITII DE ADMITERE LA LICITATIE PRECUM SI CLAUZELE ASIGURATORII

PRIVIND PIERDEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE

La licitatia de vanzare a bunului poate participa orice persoana fizica sau

juridica care va prezenta urmatoarele documente:

-chitanta de achitare a sumei de 100 lei reprezentand taxa de

participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului ;

- dovada virarii in contul organizatorului a garantiei de participare sau

chitanta de depunere a acesteia, eliberata de casieria organizatorului;

- copie dupa certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului

sau,dupa caz, de pe certificatul de inscriere in Registrul asociatilor si fundatiilor

si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice

copie dupa actul de identitate.

- garantia de participare se restituie licitatorilor carora nu li s-au

adjudecat bunuri sau care nu s-au prezentat la licitatie.

Castigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare-

cumparare si sa achite integral pretul adjudecat al bunului in termen de 10 zile

de la data licitatiei. In cazul neprezentarii pentru semnarea contractului

castigatorul pierde garantia de participare.

INSPECTOR CONTABIL,

Ilie Simona Steluta



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
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EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu

strigare, a unor mijloacefixe– bunuri mobile aflate in patrimoniul U.A.T

comuna Crucea

Avand in vedere ca a fost aprobata vanzarea prin licitatie publica

deschisa cu strigarea a bunurilor mobile apartinand comunei Crucea , s-a

realizat un raport de evaluare pentru stabilirea nivelului minim al pretului

de la care se porneste licitatia.Astfel :

- autoturism marca RENAULT MEGANE – 1.068 lei;

- autoutilitara- microbuz VOLKSWAGEN – 24.400 lei;

Caietul de sarcini prezentat ca anexa la proiectul de hotarare initiat ,

cuprinde conditiile minime de participare la licitatie .Acesta va fi cumparat

de persoanele care doresc sa participe la licitatie.

Conform prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea

licitatiilor publice se va desemna o comisie care, in ziua si la ora stabilite

pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin doi participanti,

verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei,

inclusiv cele de publicitate, face prezenta participantilor prin completarea

unui tabel cu datele de identificare a acestora, dupa care anunta obiectul

licitatiei si pretul initial de vanzare de la care porneste strigarea cu

precizarea salturilor de supralicitare.

Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea

proiectului de hotărâre în forma menţionată.

Primar,

Gheorghe FRIGIOI


