
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 73 
Din 1 7 d e c e m b r i e 2 0 0 9 

Privind: aprobarea procedurii si a condiţiilor de desfăşurare pentru vânzarea a 62 
prefabricate de tip"T" 

Consiliul Local Bărăganul intrunit in şedinţa ordinara publica de lucru in data de 17 decembrie 
2 0 0 9 ,ora 1 5 , 0 0 , in sala de şedinţe a consiliului local 

Având in vedere prevederile a r t . 1 2 3 alin(l)si (2) din Legea n r . 2 1 5 / 2 0 0 1 privind 
administraţia publica locala cu modificările şi c o p l e t ă r i l e u lter ioare 
Vazand:referatele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Bărăganul 
In temeiul art.46 al in( l) din Legea administraţiei publice locale , 

Art. 1 Se aproba procedura si limitele minime pentru vânzarea a 62 prefabricate tip'T" 
dupa cum sunt cuprinse in Caietul de sarcini al licitaţiei prezentat in anexa n r . l 

la prezenta si care face parte integranta din prezenta si in organizarea licitaţiei 
prezentata in anexa nr.2 la prezenta si care face parte integranta din prezenta 

ArL2.Componenta Comisiei de licitaţie pentru vânzarea bunurilor menţionate la a r t . l din 
prezenta va fi urmatoarea:presedinte:Preda Mihai .secretar-Vasile 

Dorina,membri:Croitoru Virginica(referent contabil), DIMACHE MARIAN (consilier 
local), MOCANU IULIAN (consilier local) 

HOTĂRĂŞTE: 

PREŞEDINTE D E Ş E D I N Ţ Ă 
D I M A C H E A N D R E I 

C O N T R A S E M N E A Z Ă 
S E C R E T A R C O M U N Ă 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA ANEXA nr. 1 la H C L T ^ din /^decembrie 2009 
COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

CAIET DE SARCINI 

Vânzător :Consiliu! local 
Comuna Bărăganul 
Judeţul Brăila 

Bunuri care fac obiectul licitatieii :62_prefabricate "T"aflate in domeniul Privat al 
Comunei Bărăganul, având următoarele dimensiuni: înălţime= 2,90 m; baza=1,50 m, 
lăţime= 1,50 m 
Preţul de pornire a licitaţiei :67,2 lei /bucata pentru începerea licitaţiei si un pas 
de 5,6 lei /bucata 
Procedura prin care se va realiza vânzarea :licitatie publica deschisa cu oferta în 
plic 
Data desfăşurării procedurii pentru vânzare :18.01.2010,ora 9.00 
Data pana la care se pot face inscrieri ia licitaţie, 15.01.201 Oora 16, la sediul 
primăriei Bărăganul Judeţul Brăila 
Cuantumul garanţiei de participare: 10 % din valoarea bunurilor licitate, 
respectiv 416 lei 
Preţul Caietului de sarcini: 90 lei /buc 
Alte dispoziţii :castigatorul licitaţiei este obligat sa disloce prefabricatele 
si sa Ie transporte prin efortul propriu pe un teren care ii aparţine in 
termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare -cumpărare 
sub sancţiunea anularii licitaţiei. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL BĂRĂGANUL ANEXA nr.2 LA H.C.L.nr. -din rfdecembrie 2009 
JUDEŢUL BRĂILA 

Art.1 .Consiliul local Bărăganul, organizează licitaţie publica deschisa cu ofertă în plic in data de 18.01.2010 
,ora 9, intr-o singura etapa pentru vânzarea unui nr. de 62 prefabricate tip'T" 
.Licitaţia publica deschisa cu ofertă în plic închis se face prin propunerea sumei oferite / bucată de către 

concurenţi pentru bunurile de mai sus în plic închis . 
Câştiga cel care oferă suma cea mai mare. Suma de pornire este cea stabilita de către consiliul local 

Bărăganul la 67,2 lei/bucata .Creşterile sunt din 5,6 lei/buc in 5,6 lei/bucata 
Ofertanţii trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii: 
a)sa prezinte documentele de identitate ale reprezentantului legal al persoanei juridice şi documentele de 

identificare ale persoanei juridice 
b) Licitaţia in scop de specula anulează documentele incheiate . 
Art.2Comisia pentru desfăşurarea licitaţiei este numita de către Consiliul local Bărăganul 
Art.3.Consiliul Local Bărăganul a stabilit garanţie de participare : 416lei 
Art.4.Pentru a putea participa la licitaţie, ofertanţii trebuie sa depună la casieria Primăriei Bărăganul 

pana la data de 15.01.2010, ora 16 ,sumade416 lei reprezentând 10%(garantie de participare) din valoarea 
bunurilor 

Art.5.înscrierea se face la Primăria Bărăganul .comuna Bărăganul judeţul Brăila, pana la data de 
15.01.2010 ,ora 16 , si se inscriu oficial in Registrul de licitaţii, specificandu-se data si ora depunerii precum si 
numărul chitanţei de garanţie. 

Persoanele(fizice sau juridice) interesate să participe la licitaţie vor depune la secretarul comunei oferta 
în plic sigilat pe care se va înscrie datele de identificare ale ofertantului şi menţiunea "a nu se deschide până la 
data de 18.01.2010 ora 9 " . în interiorul acestui plic se vor regăsi : un plic inscripţionat" DOCUMENTAŢIE DE 
CALIFICARE" cuprinzând documentele de calificare : copie certificat de înregistrare persoană juridică , certificat 
de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local al comunei Bărăganul , copie acte de 
identitate reprezentant legal persoană juridică şi un plic inscripţionaf OFERTA FINANCIARĂ" care va conţine 
oferta financiară . De asemenea , ofertantul trebuie să anexeze dovada achitării garanţiei de participare . 

Art.6.Neparticiparea la licitaţie dupa inscriere /depunerea ofertei atrage dupa sine reţinerea garanţiei 
depuse si a taxei de licitaţie, iar dupa câştigarea licitaţiei neprezentarea in termen de o luna de la cistigarea 
licitaţiei pentru intocmirea documentelor de concesionare , atrage dupa sine anularea licitaţiei si reţinerea in 
totalitate a sumei depuse drept garanţie si a taxei de licitaţie. 

ArtJ.La data, ora si locul de desafasurare a licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie , 
ofertantii( NU ÎN MOD OBLIGATORIU) , public 

Art.8.La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie anunţa bunul supus licitării, suma de 
plecare si pasul obigatoriu . COMISIA DE LICITAŢIE va analiza documentele de calificare şi ofertele financiare 
prezentate în plic şi va stabili câştigătorul persoana fizică sau juridică care oferă cel mai mult .Procesul-verbal 
va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie. 

ORGANIZAREA LICITAŢIEI 

Primar, 


