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H O TH O T ĂĂ RR ÂÂ R E AR E A N R .N R . 5 55 5 // 3 1 . 1 0 . 2 0 1 33 1 . 1 0 . 2 0 1 3
privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare

a unui teren în suprafaţă de 1346 MP, situat în intravilanul localitatii Adamclisi, str. Aleea
Duzilor, nr. 3

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI - judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 31.10.2013

Examinând:
- Expunerea de motive prezentat de domnul Burcea Anton Tudorel – Primarul comunei Adamclisi, judeţul

Constanţa,

- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi, judeţul Constanţa,

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si turism, administrarea domeniului public si
privat al comunei, gospodarie comunala;

În baza:
− Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,

a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare,

− art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare,

− art.13-16 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 36, alin. (5), lit. b) si art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului în
suprafaţă de 1346 mp identificat in domeniul privat conform pozitiei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local
nr.50 / 22.08.2013 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Adamclisi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Adamclisi nr. 7 / 11.02.2011 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al comunei Adamclisi, judetul Constanta, cu modificarile si completarile
ulterioare si situat în intravilanul localitatii Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3, comuna Adamclisi conform
Planului de situaţie întocmit de catre domnul Dan Ion si a Raportului de evaluare intocmit in data de 11
septembrie 2013 de evaluator funciar I.F. GRIO prin inginer Olescu Ionut Alin.

Art.2 (1) Se insuseste raportul de evaluare intocmit de catre evaluator funciar I.F. GRIO prin
inginer Olescu Ionut Alin si se stabileşte preţul minim de pornire al licitaţiei de 13,14 lei / mp ,
respectiv 17.686,44 lei pentru suprafata totala de 1346 mp conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

(2) Se stabileşte pasul de licitare la nivelul de 1,31 lei reprezentand 10% din pretul de pornire pe
mp al licitatiei.

Art.3 (1) Se stabileşte garanţia de participare la licitaţia prevăzută la art.1 la nivelul de 10% din
valoarea terenului, adică 1769 lei.

(2) Se aproba contravaloarea documentatiei de licitatie in cuantum de 100 lei ce se achita in
numerar la casieria organizatorului in momentul solicitarii documentatiei.

(3) Se aproba cuantumul taxei de participare , suma ce constituie un depozit in cuantum de
100 lei Taxa de participare reprezinta cota parte de cheltuiala ce revine fiecarui participant din intreaga
suma a cheltuielilor efectuate cu organizarea si desfasurarea licitatiei. Din taxa de participare se suporta de



catre organizator toate cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei (cheltuieli materiale
si anunt publicitar). Aceasta nu se restituie.

(4) Se aproba Instructiunile pentru organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise cu
strigare pentru vanzarea terenului prevazut la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

(5) Se aproba Caietul de sarcini pentru vanzarea terenului prevazut la art. 1 conform anexei
nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Prima intabulare a terenului va fi în sarcina cumpărătorului.
Art. 5. (1) Pretul de vanzare al terenului prevazut la art. 1 va fi achitat in termen de maxim 60

de zile de la data incheierii procesului verbal de adjudecare.
(2) Contractul de vanzare – cumparare va fi incheiat in termen de maxim 30

zile de la data achitarii integrale a pretului de vanzare.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Adamclisi,

domnul Burcea Anton Tudorel si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.

Art.7. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta Hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate pebntru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si
verificarea legalitatii..

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu…………… voturi pentru, __ voturi împotrivă şi__ abţineri din __..._ consilieri prezenţi
la sedinta din totalul de 11 consilieri in functie.

Adamclisi: 31.10.2013

PRESEDINTE DE SEDINTA AVIZAT
pentru LEGALITATE

CONSILIER LOCAL
SECRETAR

ISMAIL CONSTANTA
SERIF SIBEL



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 55 / 31.10.2013

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Cu privire la vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1346 mp situati in comuna

Adamclisi, sat Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3

Ofertantii interesati sa participe la licitatia publica pentru vanzarea terenului in suprafata de
1346 mp situat in comuna Adamclisi, sat Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3 organizata in conformitate
cu prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare vor depune la sediul primariei comunei Adamclisi optiunea pentru terenul
scos la licitatie.

Prin ofertanti se intelege: persoana fizica si persoana juridical romana / cetatean al Uniunii
Europene.

CALENDARUL LICITATIEI: DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: …………………………., ORA
16:00 la registratura Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: …………………………….., ORA 12:00 in sala de sedinte a
Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39.

DATA LIMITA PENTRU ACHIZITIONAREA DOCUMENTATIEI DE PARTICIPARE LA
LICITATIE: ………………………………………………..

CONDITII DE ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINESCA OFERTANTII:
Toate documentele pe care le vor prezenta ofertantii vor fi in limba romana. Documentele

traduse din alta limba vor fi traduse legalizat la un notar public.
Documentatia necesara pentru eligibilitatae ofertei:
a) Pentru persoane juridice:

- Statutul / contractul societatii (copie legalizata);
- Certificat de inmatriculare in copie legalizata;
- Imputernicire notariala pentru reprezentantii ofertantului sa participle la licitatie, sa liciteze sis a

semneze procesul verbal de adjudecare;
- Dovada in copie a achitarii taxei de participare,a garantiei de participare si a contravalorii

documentatiei .Ofertantii vor prezenta la solicitarea comisiei de licitatie chitantele in original prin
care se dovedeste achitarea taxelor de participare , a garantiei de participare si a contravalorii
documentatiei;

- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei- Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunal in original, in termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare, structura actionariatului,

reprezentant legal);
- obiectul principal si secundar de activitate;
- reprezentantii legali;
- existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment ,

conform Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei, lichidare judiciara voluntara conform
Legii nr. 31/1990 republicata si completata sau orice alta procedura.

- Certificat de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, eliberat de organul de administrare
fiscala a unitatii administrative – teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind
plata obligatiilor la bugetul general consolidate.



- Certificat de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, eliberat de Directia Impozite si Taxe
Locale al unitatii administrative – teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa
ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local;

- Certificat de astestare fiscala , in original sau copie legalizata, eliberat de Compartimentul Taxe si
Impozite al unitatii administrativ – teritoriale Adamclisi care sa ateste ca societatea ofertanta nu
fugureaza cu debite la bugetul local al comunei Adamclisi;

- Scrisoare de recomandare din partea bancii privind bonitatea ofertantului;
- Oferta completata, datata , semnata si stampilata de catre ofertant.

b) Pentru persoanele fizice:
- Buletin sau carte de idnetitate, certificat de nastere, certificat de casatorie – copie simpla;
- Dovada achitarii taxei de participare, a garantiei de participare si a contravalorii documentatiei.

Ofertantii vor prezenta la solicitarea comisiei de licitatie chitantele in original prin care se
dovedeste achitarea taxelor de participare , a garantiei de participare si a contravalorii
documentatiei;

- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe privind achitarea taxelor si
impozitelor la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde isi are domiciliul;

- Dovada faptului ca nu sunt inregistrate datorii fata de bugetul local al comunei Adamclisi –
certificat fiscal;

- Oferta completata, datatat si semnata de catre ofertant.
Neprezentarea documentelor solicitate mai sus la data si ora limita de depunere a ofertelor are

ca effect descalificarea ofertantului , respectivele documente neputand fi completate ulterior.
In cazul in care pretul inclus in propunerea financiara este mai mic decat pretul minim de

pornire stabilit de catre expertul evaluator si aprobat de Consiliul Local atunci oferta va fi respinsa
ca fiind inacceptabila.

Licitatia pentru vanzarea terenului in suprafata de 1346 mp situat in comuna Adamclisi, str.
Aleea Duzilor, nr. 3 va avea loc in data de……………………………….. (20 de zile de la publicarea in doua
ziare de larga circulatie), ora 12:00 la sediul Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, comuna
Adamclisi conform anuntului publicitar.
DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: …………………………. , ORA 16:00 LA REGISTRATURA
Primariei comunei Adamclisi, str. Traian, nr. 39, comuna Adamclisi.
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: ………………………………… , ORA 12:00 IN SALA DE SEDINTE A Primariei
comunei Adamclisi, str. traian, nr. 39, comuna Adamclisi.
Preţul minim de pornire al licitaţiei de 13,14 lei / mp , respectiv 17.686,44 lei pentru suprafata
totala de 1346 mp.
Ofertele vor fi depuse de catre ofertanti personal sau prin imputernicitii lor, situatie in care acestia
din urma vor depune si actul autentic de reprezentare.
Oferta reprezinta minifestarea ferma si irevocabila de vointa a potentialilor cumparatori de a
incheia contractul de vanzare – cumparare in cofnformitate cu conditiile prevazute in HCL si a
caietului de sarcini.
Perioada de valabilitate a ofertei este cuprinsa intre data si ora inregistrarii acesteia la vanzator si
momentul semnarii contractului de vanzare – cumparare.
In legatura cu oferta se precizeaza urmatoarele:

a) Oferta trebuie sa fie ferma, clara, lipsita de ambiguitati si este secreta;
b) Organizatorul licitatiei va descalifica orice ofertant care nu indeplineste prin oferta prezentata

una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei si din instructiunile pentru ofertanti;
c) Depunerea ofertei reprezinta manifestarea de vointa a ofertantului de a semna contractul de

vanzare – cumparare.
d) Revocarea ofertei de catre ofertant , dupa deschiderea plicului si inainte de adjudecare,

atrage dupa sine pierderea taxei si a garantiei de participare;
e) Revocarea de catre ofertant a ofertei dupa ce si-a adjudecat imobilul atrage dupa sine

pierderea celor dpua taxe garantie de participare si anularea vanzarii;
f) Vor fi descalificate ofertele aflate sub valoarea pretului minim de vanzare;
g) Ofertele pentru care au transmis notificari de retragere in termen (pana in momentul



inceperii licitatiei) sau ofertele intarziate se vor restitui nedeschise;
h) Licitatia se poate desfasura daca exista minim doua oferte;
i) In cazul in care se prezinta o singura oferta plicul nu se va deschide, terenul urmand a fi scos

din nou la licitatie cu reluarea intregii proceduri.
In aceasta situatie singurul ofdertant prezent poate opta pentru mentinerea ofertei sale pentru o
noua licitatie sau pentru retragerea ofertei sale.

În situația în care singurul ofertant optează pentru menținerea ofertei sale pentru o nouă
licitație toate documentele depuse se mențin păstrându-se depuse la sediul organizatorului. Pe baza
unei cereri formulate în acest sens toate taxele plătite vor fi transferate în contul următoarei ședințe
de licitație.

În situația în care singurul ofertant optează pentru retragerea ofertei i se va restitui oferta
nedeschisă, precum și garanția de participare.

Dacă în urma analizei de către comisa de licitație a îndeplinirii de către ofertele depuse a
cerințelor documentației de participare, o singură ofertă este considerată valabilă, urmează a fi
organizată o nouă licitație. În acest caz, ofertantului respectiv i se va returna garanția de participare și
toate taxele plătite în baza unei cereri.

Înainte de deschiderea plicurilor se va cere participanților confirmarea integrității sigiliilor
aplicat pe plicuri.

PROCEDURA DE PREZENTARE A OFERTELOR

Oferta pentru cumpărarea terenului în suprafață de 1346 mp situat în Comuna ADAMCLISI , sat
Adamclisi , Str. Aleea Duzilor, nr. 3 se depune într-un singur exemplar. Ofertantul va introduce
oferta în mod obligatoriu în două plicuri astfel:

-plicul interior nr. 1- va conține oferta financiară. Pe acest plic va fi scria numele, prenumele
și adresa ofertantului. Se va sigila de către acesta și se va semna pe locul unde plicul se lipește.
Ofertanții persoane juridice vor semna și ștampila locul unde plicul se lipește.

- plicul exterior nr. 2 - va cuprinde toate documentele de calificare solicitate. Plicul interior
nr. 1 va fi introdus împreună cu documentele de calificare în acest plic exterior nr. 2 sigilat. Pe plicul
exterior se va menționa numele și adresa vânzătorului, se va face mențiunea A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA DE ……………………………………….., ORA 12. În mod obligatoriu va fi trecut obiectul
vânzării.

Nu se trece denumirea, adresa ofertantului/licitatorului.
Oferta in plic sigilat va fi insotita, in exteriorul plicului , de scrisoare de inaintare si originale /

copii conforme cu originalul ale taxei de participare si garantiei de participare. In situatia in care
sunt anexate copii conforme cu originalul la sedinta de deschidere ofertantul va prezenta taxa si
garantia de participare in original.

TAXE SI GARANTII

În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să achite la organizator:
a) Taxa de participare -reprezintă cota parte de cheltuială ce revine fiecărui participant din întreaga
sumă a cheltuielilor efectuate cu organizarea și desfășurarea licitației. Se stabilește de către organizator, nu
se restituie la finalul licitației și este în cuantum de 100 lei. Din taxa de participare se suportă de către
organizator toate cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației ( cheltuieli materiale și
anunț publicitar).

b) Garanția de participare- suma ce constituie un depozit în cuantum de 1769 lei, ce trebuie depusă
de către fiecare participant (în condițiile și la termenul stabilit). Se va restitui necâștigătorilor, fără nicun fel
de rețineri, în termen de 15 zile de la licitațieI pe baza unei cereri scrise a ofertantului necâștigător.
Garanția de participare se pierde în următoarele situații:

a) În cazul retragerii ofertei de către ofertant în termenul de valabilitate al acesteia;
b) În cazul ofertantului câștigător care nu se prezintă în termenul stabilit la semnarea contractului

de vânzare cumpărare;



c) În cazul respingerii ofertei aflate sub prețul minim de pornire;
d) În cazul excluderii de la licitație pentru motive de fraudă.

1. Taxa de participare se poate depune la casieria organizatorului, dovada achitării ei făcându-se
prin chitanță eliberată și care însoțește oferta.
2. Garanția de participare se poate depune la casieria organizatorului, dovada achitării ei făcându-
se prin chitanța eliberată și care însoțește oferta, prin scrisoare de garanție bancară sau prin ordin de
plată în contul organizatorului nr. …………………………….., cod fiscal 7097998 deschis la Trezoreria
Constanta .
3. Contravaloarea documentației de licitație- se achită în numerar la casieria organizatorului în
momentul solcitării documentației și este în cuantum de 100 lei.

DESFASURAREA LICITATIEI

Procedura de licitație se va desfășura după următorul program:
-La data, ora și locul anunțat în anunțul din presă pentru desfășurarea licitației, în prezența
membrilor comisiei de licitație, invită în sală pe toți ofertanții (personal sau prin mandatar
împuternicit prin procură autentică specială) în vederea începerii licitației.
Comisia prezintă în mod succint prevederile legale în materie, procedura de desfășurare a licitației
și a imobilului ce face obiectul licitației.
Pasul de licitare se stabileste la nivelul de 1,31 lei reprezentand 10% din pretul de pornire pe mp al
licitatiei.

Pentru licitare este obligatoriu să existe minim două oferte care să îndeplinească condițiile de
eligibilitate.
Se începe licitație parcurgându-se următoarele etape:

- Se verifică integritatea plicurilor în care s-au depus ofertele;
- În cazul în care plicurile sunt sigilate, fapt recunoscut de către ofertanți se trece la deschiderea

ofertelor;
- Se verifică identitatea ofertanților (pe baza buletinului de identitiate și a actului de

reprezentare).
- Se verifică existența tuturor documentelor solicitate prin caietul de sarcini și intrucțiuni pentru

ofertanți.
- Se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, taxei de participare și a

contravalorii documentației.
- Se verifică condițiile de eligibilitate pe care trebuie în mod imperative să le îndeplinească

ofertanții;
- Sunt declarate admisibile/respinse prin procesul-verbal de deschidere ofertele depuse.

În situația în care sunt declarate eligibile, îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse prin caietul de
sarcini și instrucțiuni, cel puțin două oferte se face publică oferta fiecărui ofertant.
Se trece la spralicitare prin strigare directă, începând de la oferta cea mai mai mare, înscrisă în
formularul de ofertă, plus pasul de licitare, dacă ofertanții declarați eligibili supralicitează.
Supralicitarea se continuă până când niciun ofertant nu mai supralicitează.
În cazul în care valoarea ofertelor prezentate de către ofertanți sunt în cuantumuri egale se trece la
supralicitarea prin strigare începând de la valoarea înscrisă în formularul de ofertă.
Între strigări se lasă un timp suficient pentu gândire, maxim 10 minute.
Terenurile ce fac obiectul vânzării se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă la a
treia strigare consecutivă.

Pe durata ședinței de licitație participanții nu au permisiunea de a părăsii sala sub sancțiune excluderii din
cadrul procedurii.
Comisia de licitație va încheia un proces verbal de deschidere în care se verifică condițiile de eligibilitate,
sunt stabiliți ofertanții declarați admiși/respinși (care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, nu au depus



oferta în termenul și la locul stabilit, nu au achitat taxele si garantiile de participare la licitatie). Procesul
verbal de deschidere se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si ofertanti, participantii la licitatie,
atat cei declarati admisi cat si cei declarati respinsi. Refuzul de a semna procesul verbal de deschidere a
ofertelor de catre unul dintre ofertanti nu afecteaza valabilitatea acestuia. In cadrul procesului verbal este
consemnat refuzul semnarii, precum si orice alta observatie.

In urma desfasurarii licitatiei se redacteaza procesul verbal de adjudecare. In baza hotararii de
consiliu privind decizia vanzarii imobilului teren in suprafata de 1346 mp la licitatie si a procesului
verbal de adjudecare se va incheia contractul de vanzare – cumparare la notariat, care se va
inregistra de catre notar in cartea funciara.Cumparatorul are la dispozitie un termen de maxim 60
de zile (stability de comun acord de catre comparator impreuna cu membrii comisiei de licitatie)
pentru achitarea pretului vanzarii.
In situatia in care in termenul stabilit cumparatorul nu achita integral pretul vanzarii adjudecat,
vanzarea se considera rezolvita de plin drept, iar cumparatorului I se vor retine toate taxele si
garantiile achitate pentru participarea la licitatie.
Un astfel de ofertant nu va mai avea voie sa participle timp de 5 ani (calculati de la expirarea
termenului limita pentru achitarea pretului vanzarii) la licitatiile pentru vanzare imobile organizate de
catre Primaria comunei Adamclisi.
Toate cheltuielile aferente vanzarii vor fi suportate de catre comparator.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNAT

CONSILIER
SECRETAR

ISMAIL CONSTANTA
SERIF SIBEL



Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 55 / 31.10.2013

CAIET DE SARCINI
Cu privire la vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1346 mp situate in comuna

Adamclisi, sat Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3

1. OBIECTUL VANZARII:

Obiectul contractului îl constituie vânzarea prin licitatie publică a terenului in în suprafață de 1346
mp situat în Comuna Adamclisi, sat Adamclisi, str. Aleea Duzilor, nr. 3 în conformitate cu
Hotararea Consiliului Local nr. 55 /2013 și a prezentului Caiet de Sarcini.
1.2.Terenul propus spre vânzare este situat în intravilanul comunei și aparține domeniului privat al
comunei Adamclisi.
2. CARACTERISTICILE INVESTITIILOR

Tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu ambientul architectural zonal. Amplasarea in teren ca
si accesele vor fi proiectate astfel incat sa se asigure circulatia in zona. Prin solutiile adoptate se va
asigura protectia cladirilor invecinate precum si protectia mediului. Descrierea destinatiei terenului,
caracteristicile si regimul juridic vor fi inscrise in certificatul de urbanism.
3. ELEMENTE DE PRET
Pretul minim pentru vânzarea acestui teren este de 13,14 ron/mp si a fost determinat în
conformitate cu raportul de evaluare întocmit de I.F. GRIO reprezentat prin evaluator Olescu
Ionut – Alin .
Pretul vanzarii licitatiei va fi cel putin egal cu cel înscris la punctul de mai sus.
Pasul de licitare se stabileste la nivelul de 1,31 lei reprezentand 10% din pretul de pornire pe mp al
licitatiei.
Modul de achitare al pretului vanzarii cat si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata, sunt
prevazute atat in H.C.L. Nr. 55 / 31.10.2013 care aproba prezentul caiet de sarcini , cat si in
contractul de vanzare – cumparare.
Pretul de vanzare va fi achitat in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii procesului verbal de
adjudecare.
Cheltuielile notariale privind vanzarea terenului vor fi suportate de catre comparator.
4. OFERTA – CONDITII DE ELIGIBILITATE
Vanzarea se va face prin licitatie publica cu strigare:
- Ofertele se formuleaza in limba romana;
- Modul de structurare si prezentare a ofertei , vor respecta intocmai prevederile din documentatia

de licitatie;
- Oferta trebuie sa aiba caracter definitiv și obligatoriu, sa fie ferma , clara, lipsita de ambiguitati.
- Oferta are un caracter secret.
- Oferta este supusa clauzelor juridice si financiare inscrise in documentele ce o alcatuiesc;
- Organizatorul va descalifica orice ofertant care nu îndeplinește prin oferta prezentată una sau

mai multe cerinte din documentele licitatiei, precum și din conditiile de eligibilitate.
- Depunerea ofertei reprezinta manifestarea de vointa a ofertantului de a semna contractul de

vanzare-cumparare în condițiile prevederilor HCL nr. 55 /2013.
- Adjudecarea unei ofertereprezintă manifestarea vointei organizatorului de a încredinta

ofertantului imobilul descris și de a semna contractual cu acesta in conditiile prevazute in



Hotararea Consilului Local nr. 55 /2013.
- Perioada de valabilitate a ofertei este cuprinsa intre data și ora înregistrării acesteia la vanzator și
momentul semnării contractului de vanzare - cumparare.

- Revocarea de catre adjudecator a ofertei dupa adjudecare, atrage pierderea taxei și a

garantiei de participare.
- Ofertantii care sunt dovediti ca detin informatii despre valoarea altor oferte din licitatie sau au

stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, spre a obtine preturi de
vanzare mai mici, vor fi excluși de la licitatie.

- Ofertele aflate sub valoarea taxei minime de vânzare vor fi excluse de la licitatie;
- Termenul limita pana la care pot fi depuse ofertele este denumit ,, termenul de primire a ofertelor’’
si este ,, ziua anterioara de desfasurare a licitatiei pubice: ora 16:00. Ofertele depuse dupa aces
termen sunt respinse ca fiind inacceptabile si vor fi excluse de la licitatie.
- Ofertantul va suporta cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei sale.
Stabilirea eligibilitatii ofertelor se va face in baza urmatoarelor documente prezentate:

a) Pentru persoane juridice:

- Statutul/contractul societă ii (copie legalizată);
- Certificat de înmatriculare în copie legalizată;
- Imputernicire notariala pentru reprezentantii ofertantului sa participle la licitatie, sa liciteze sis a

semneze procesul verbal de adjudecare;
- Dovada in copie a achitarii taxei de participare,a garantiei de participare si a contravalorii

documentatiei .Ofertantii vor prezenta la solicitarea comisiei de licitatie chitantele in original prin
care se dovedeste achitarea taxelor de participare , a garantiei de participare si a contravalorii
documentatiei.

- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei- Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunal in original, in termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare, structura actionariatului,

reprezentant legal);
- obiectul principal si secundar de activitate;
- reprezentantii legali;
- existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau

faliment, conform Legii nr. 85 2006 privind procedura insolventei, lichidare judiciara voluntara
conform legii nr. 31 / 1990 republicata si completata sau orice alta procedura;

- codul CAEN.
- Certificat de asestare fiscala, in original sau copie legalizata, eliberat de organul de administrare

fiscala a unitatii administrative – teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind
plata obligatiilor la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, eliberat de Directia Impozite si Taxe
Locale al unitatii administrative – teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa
ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local;

- Certificat de astestare fiscala , in original sau copie legalizata, eliberat de Compartimentul Taxe si
Impozite al unitatii administrativ – teritoriale Adamclisi care sa ateste ca societatea ofertanta nu
fugureaza cu debite la bugetul local al comunei Adamclisi;

- Scrisoare de recomandare din partea bancii privind bonitatea ofertantului;
- Oferta completata, datata , semnata si stampilata de catre ofertant.

b) Pentru persoanele fizice:
- Buletin sau carte de idnetitate, certificat de nastere, certificat de casatorie – copie simpla;
- Dovada achitarii taxei de participare, a garantiei de participare si a contravalorii documentatiei.

Ofertantii vor prezenta la solicitarea comisiei de licitatie chitantele in original prin care se
dovedeste achitarea taxelor de participare , a garantiei de participare si a contravalorii
documentatiei;

- Certificat fiscal , in original sau copie legalizata , eliberat de catre compartimentul de specialitate



al unitatii administrative – teritoriale prin care se face dovada faptului ca nu sunt inregistrate
datorii la bugetul local unde are domiciliul;

- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe privind achitarea taxelor si
impozitelor la bugetul local al comunei Adamclisi sau ca nu figureaza in evidentele Primariei;

- Oferta completata, datatat si semnata de catre ofertant.
- Criteriul de eligibilitate va fi valoarea cea mai mare cuprinsa in oferta, iar in cazul in care exista

egalitatea, se va continua desfasurarea licitatiei cu strigare libera, porninadu-se de la pretul oferit
de acei participanti care au egalitate.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZARII
Cumparatorul beneficiaza de toate dezmembramintele dreptului de proprietate.
OBLIGATIILE:
Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile cu perfectarea la notariat a actelor de vânzare-
cumparare, intabulare, cheltuielile ocazionate de elaborarea documentației tehnice și obtinerea

avizelor necesare eliberării autorizației de construire, cheltuielile pentru obținerea avizelor
necesare desfășurarii activitaților ce urmeaza sa le presteze (dupa caz);
Noul proprietar are obligatia, de la dobândirii imobilului supus vânzării, să achite taxele și
impozitele ce reprezinta obligatiile bugetare, contravaloarea consumului de apa, a energiei
electrice,a colectarii rezidurilor menajere etc. Este obligat sa exploateze imobilul protejand
elementele naturale de mediu.
6. GARANTII SI TAXE

În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să achite la organizator:
A) Taxa de participare- reprezinta cota parte de cheltuiala ce revine fiecarui participant din

intreaga suma a cheltuielilor efectuate cu organizarea si desfasurarea licitatiei. Se stabilește de
către organizator, nu se restituie la finalul licitației și este în cuantum de 100 lei. Din taxa de
participare se suportă de către organizator toate cheltuielile ocazionate de organizare și
desfășurarea licitației (cheltuieli materiale și anunț publicitar).
B) Garantia de participare: suma ce constituie un depozit in cuantum de 100 lei , ce trebuie depusa
de catre fiecare participant (in conditiile si al termenul stabilit). Se va restitui necastigatorilor, fara
nici un fel de retineri, in termen de 15 zile de la licitatie, pe baza unei cereri scrise a ofertantului
necastigator. Garantia de participare se pierde in urmatoarele situatii:
a) In cazul retragerii ofertei de catre ofertant in termenul de valabilitate al acesteia;
b) In cazul ofertantului castigator care nu se prezinta in termenul stabilit la semnarea contractulu
de vanzare – cumparare;
c) In cazul respingerii ofertei aflate sub pretul minim de pornire;
d) In cazul excluderii de la licitatie pentru motive de frauda.
1. Taxa de participare se paote depune la casieria organizatorului, dovada achitarii ei facandu-se prin
chitanta eliberata si care insoteste oferta.
2. Garantia de participare se poate depune la casieria organizatorului, dovada achitarii ei facandu-se
prin chitanta eliberata si care insoteste oferta, prin scrisoare de garantie bancara sau prin ordin de
plata in contul Primariei Adamclisi nr………………………………………., cod fiscal 7097998 deschis la
Trezoreria Constanta.
Contravaloarea documentatiei de licitatie se achita in numerar la casieria Primariei Adamclisi in
momentul solicitarii documentatiei si este in cuantum de 100 lei.

7. LITIGII

Licitantii pot formula contestatii cu privire la documentatia licitatiei (caietul de sarcini, instructiuni
pentru ofertanti etc) in termen de 5 zile de la data achizitionarii documentatiei de licitatie, ins
amaxim 3 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Impotriva licitatiei se va putea
face contestatie prealabila , de catre orice persoana interesata , la primarul comunei Adamclisi
care se va pronunta prin dispozitie in termen de 30 de zile. Contrestatia prealabila suspenda
desfasurarea licitatiei pana la solutionarea sa definitive.



Depunerea unei contestatii prealabile pana la inceperea sedintei de licitatie se face in scris, prin
cerere inregistrata la registratura Primariei Adamclisi si suspenda inceperea procedurilor de
licitatie. Primarul solutioneaza contestatia prin Dispozitie ce se comunica de indata contestatarului.
In situatia in care Dispozitia de respingere a contestatiei este atacata in instanta de judecata,
organizarea licitatiei se suspenda pana la solutionarea prin hotarare definitive a cauzei ed catre
instanta de judecata.

Primarul poate decide continuarea procedurii de licitaţie, însă nu va încheia contractul de
vânzare-cumpărare la notariat până la pronunţarea definitivă și irevocabilă a instanţei.

După desfăşurarea licitaţiei, participanţii la licitaţie pot formula contestaţii cu privire la
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, care se depun la registratura generală a Primăriei în termen de
maxim 24 ore (sau în prima zi lucrătoare ) de la data închiderii şedinţei de licitaţie.

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei, prin Dispoziţie a
Primarului, se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiei care va avea în componenţă 3-5
membri.

Primarul se pronunţă cu privire la admiterea/respingerea contestaţiei prin Dispoziţie de
Primar, care va fi emisă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la numirea comisiei de soluţionare
a contestaţiei şi va fi comunicată contestatarului.

În cazul în care contestaţia este fondată, Primarul va revoca, prin Dispoziţie, decizia de
desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
numirea comisiei de soluţionare a contestaţiei, tuturor ofertanţilor.

Primarul poate decide continuarea procedurii de licitaţie, însă nu va încheia contractul de
vânzare-cumpărare la notariat până la pronunţarea definitivă și irevocabilă a instanţei.

În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta va
putea recurge la introducerea unei acţiuni în justiţie la Secţia de Contencios Administrativ a
Tribunalului Constanţa. Împotriva hotărârii Tribunalului, se poate declara recurs la secţia de
contencios administrativ a Curţii de Apel Constanţa, în a cărei circumscripţie se află sediul autorităţii
administraţiei publice locale a Comunei Adamclisi.

În situaţia în care ofertantul contestatar pierde definitiv și irevocabil acţiunea în instanţă
împotriva dispoziţiei primarului acestuia i se va reţine garanţia de participare la licitaţie.

Mai multe detalii în regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice
privind vânzarea bunurilor imobile proprietate a comunei Adamclisi.

8. DISPOZITII FINALE
- Dupa vanzare- cumparare, amenajarea terenului se va face pe baza unui proiect legal avizat si

aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50 / 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii.

- Solutiile prezentate odata cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecarii licitatiei nu reprezinta
aprobarea acestora si nu exonereaza pe castigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din
partea organismelor abilitate in elaborarea acestora.

- Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiei privesc
pe comparator. Toate lucrarile privind racodarea la retelele tehnico – edilitare existente si
obtinerea acordului de la detinatorii legali ai acestora privesc pe comparator.

- Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in Contractul de vanzare – cumparare.
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 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare PRIVIND VANZAREA 
PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1346 MP SITUAT 
IN INTRAVILANUL  LOCALITATII ADAMCLISI, STR. ALEEA DUZILOR, NR. 3. 

Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art.  36,   alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45  coroborat cu  art. 115, alin. 
(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
LA   PROIECTUL  DE  HOTARARE  PRIVIND  VANZAREA  PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A 
UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1346 MP SITUAT IN INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, 

STR. ALEEA DUZILOR, NR. 3, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 
 
 
 
 
Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 
 Avand in vedere prevederile : 

− Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

− art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

− art.13-16 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local ADAMCLISI a 
proiectului de hotarare privind  VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI 
TEREN IN SUPRAFATA DE 1346 MP SITUAT IN INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR. 
ALEEA DUZILOR, NR. 3, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 36, alin. (5), lit. b)  si art.45 alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv privind  
VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1346 MP 
SITUAT IN INTRAVILANUL LOCALITATII ADAMCLISI, STR. ALEEA DUZILOR, NR. 3, COMUNA 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
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