
 

 

CAIET DE SARCINI 

privind vânzarea prin licitație publică a unui buldoexcavator 
 

 

I. ORGANIZATORUL LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE: 
Comuna Sânpaul , localitatea Sânpaul nr. 1295, județul Cluj, telefon: 0264282810, fax 

0264282805, email primaria@sanpaulcluj.ro, www.sanpaulcluj.ro. 

 

 

II. OBIECTUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE LICITAŢIE: 
Obiectul licitaţiei reprezintă vânzarea unui buldoexcavator casat, FAI Komatsu WB 95R, 

serie șasiu 8913895, an de fabricație 1997, „aşa cum este” și „acolo unde este”, fără nicio 

obligaţie din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de preluarea utilajului de către 

noul proprietar. 

 

 

III. PROCEDURA APLICATĂ: 

 

A. Reglementări cu privire la comisia de evaluare 
1. Comisia de evaluare constituită prin dispoziţia primarului va asigura desfășurarea licitație 

în conformitate cu raportul de evaluare al bunului.. 

2. Preţul iniţial de vânzare de 4899 euro sau echivalent lei a fost aprobat prin HCL nr. 

30/2020, fiind în conformitate cu raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar 

Mircea Diudea. 

 

B. Reglementări cu privire la publicitatea 
1. Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate rezultate în urma 

casării, al cărui preţ iniţial de vânzare este de peste 1000 lei, Comuna Sânpaul va publica 

anunţ de vânzare într-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional şi judeţean, cu cel puţin 15 

zile înainte de data stabilită pentru licitaţie. 

2. La aceeaşi dată se afişează anunţul de vânzare atât la sediul primăriei cât şi la pe pagina 

web a instituţiei. 

3. Anunţul privind vânzarea prin licitaţie va conţine următoarele informaţii: 

a) denumirea şi adresa instituţiei publice, precum şi locul unde poate fi văzut 

buldoexcavatorul; 

b) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor, precum şi datele de 

desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare; 

c) numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre buldoexcavator şi condiţiile 

pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie; 

d) preţul de pornire a licitaţiei; 

e) cheltuieli de participare. 

5. Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile 

înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vânzare a bunurilor. 

 

C. Reguli privind desfăşurarea licitaţiei: 

1. Comisia de licitaţie numită prin dispoziția primarului Comunei Sânpaul este formată din 

minimum trei persoane: 

mailto:primaria@sanpaulcluj.ro


- preşedintele şi secretarul comisiei, din partea primăriei (UAT Comuna Sânpaul) care 

organizează vânzarea prin licitaţie; 

- un reprezentant, ca membru în comisia de licitaţie cu experienţă în domeniu şi cu 

probitate morală din partea Consiliului Local. 

2. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, 

membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii acestor membri. 

3. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii 

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

începerea licitaţiei, documentele de participare. 

4. Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie. 

5. În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi 

participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face 

prezenţa participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 

desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. Preşedintele anunţă preţul iniţial de 

vânzare de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de 

comisie. 

6. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care 

nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, încheindu-se 

proces-verbal de constatare. 

7. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei, iar  

preţul iniţial va fi diminuat cu până la 20% . 

8. în cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi 

nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi 

diminuat cu până la 40% faţă de prima licitaţie. 

9. În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al  

licitației, instituţia publică deţinătoare întocmeşte documentele de scoatere din funcţiune, 

declasare şi casare a bunurilor. 

10. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să 

respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie 

anunţă tare şi clar suma oferită de licitant. 

11. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele 

comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a 

oferit ultima sumă. 

12. După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară 

închisă licitaţia, în urma căreia se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către 

comisia de licitaţie şi de către participanţii la licitaţie. 

13. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se 

arhivează la sediul instituţiei publice vânzătoare. 

14. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au 

respectat 

dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 

15. Contestaţiile se depun la sediul instituţiei publice care a organizat licitaţia, în termen de 

24 de ore de la încheierea acesteia. 

16. Primarul este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea 

acesteia. 

17. Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să 

achite integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei. 

18. Bunurile, materialele sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea 

prevederilor 

prezentului regulament pot fi declasate şi predate ca fier vechi la un centru de colectare, 



ordonatorul de credite bugetare fiind direct răspunzător pentru organizarea operaţiunilor 

respective, astfel încât să nu existe posibilitatea sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu 

bunuri vechi. 

 

D. Condiţiile de participare la licitaţie: 
1. La licitaţiile de vânzare a buldoexcavatorului, poate participa orice persoană fizică sau 

juridică potenţial cumpărătoare, care prezintă, până la data ţinerii şedinţei de licitaţie, 

următoarele documente: 

a) dovada achitării garanţiei de participare în cuantum de 2000 lei. 

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru 

persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice. 

c) certificat fiscal privind achitarea taxelor şi impozitelor locale eliberat de autorităţile 

locale; 

d) certificat privind achitarea taxelor și impozitelor la bugetul consolidat (ANAF). 

2. Ofertanţii interesaţi pentru participare la licitaţie vor depune la Registratura instituţiei, nu 

cu mai mult de 5 zile înainte dar până la data de 21 aprilie 2022 ,ora 10
00

, următoarele acte: 

a. cererea de înscriere pentru participare la licitaţie; 

b. certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau actul de 

identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate; 

c. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor şi impozitelor locale eliberat 

de autorităţile locale; 

d. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor și impozitelor la bugetul 

consolidat (ANAF). 

 

E. Garanţii: 
1. În vederea participării la licitaţie ofertanţii, persoane fizice sau juridice sunt obligați să 

constituie o garanție de participare în valoare de 2000 lei; 

2. Garanţia se restituie dacă participantului nu i se adjudecă bunul licitat; 

3. Garanţia nu se restituie dacă: 

- Participantul lipseşte de la licitaţie, fără să-1 anunţe pe organizator (Primăria) în scris; 

- Câştigătorul licitaţiei refuză semnarea contractului; 

- Câştigătorul licitaţiei nu achită în termen preţul de adjudecare al buldoexcavatorului. 

 

 

IV. LOCUL ŞI DATA LICITAŢIEI: 
Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei Sânpaul, localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, 

în data de 21 aprilie 2022, ora 11
00

. 

În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 28 aprilie 2022, ora 

11
00 

 și în 05 mai 2022, ora 11
00

, tot la sediul Primăriei Sânpaul. 

 

 

V. PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢIEI 

4899 euro sau echivalent lei la cursul BNR din data licitației, conform raportului de expertiza 

tehnică întocmit de expert tehnic judiciar Mircea Diudea, legitimație nr. 3720072015. 

 

 

VI. ATRIBUIREA LICITAȚIEI 
Licitația se atribuie ofertantului care îndeplineşte condiţiile de participare şi oferă preţul cel 

mai mare; pasul de licitație este 50 de euro. 
 



 

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile de orice fel apărute între părţile contractante, în urma încheierii contractului de 

vânzare cumpărare sunt de competenţa instanţelor de judecată. 

VIII. ANALIZAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR 

La termenul stabilit pentru organizarea licitaţiei comisia va analiza identitatea 

reprezentanţilor sau împuterniciţilor acestora. 

Se consideră ofertă adjudecată aceea ofertă prin care se acceptă preţul prezentat prin strigare 

de către preşedintele comisiei şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

Participanţii la licitaţie, pot formula contestaţii m privire la nerespectarea dispozițiilor legale 

cu privire la modul de organizare şi participare la licitaţie. Contestaţiile se depun la 

registratura instituţiei, în termen. 

 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

Ca urmare a adjudecării licitaţiei publice, cel care a fost declarat câştigător va trebui să se 

prezinte la Primăria Comunei Sânpaul să semneze contractul de vânzare în termen de 10 zile. 

Regulamentul şi toată documentaţia necesară participării la licitaţie se va pune la dispoziţia 

solicitanților de către organizator. 

Buldoexcavatarul poate fi văzut la baza sportivă Sânpaul în prezenţa unui reprezentant al 

primăriei, în timpul programul de lucru, cu programare telefonică prealabilă. 

 

 

X. LEGISLAŢIA: 

1. Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice; 

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

3. Hotărârea de consiliu local nr. 30 din 07.05.2022 

 

 

04 aprilie 2022 Responsabil achiziții, 

APOSTOL TUDOR 
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