
     Anexa nr.1 la H.M. nr.17/31.01.2019 

P R O C E D U R Ă 

privind 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PENTRU 
VÂNZAREA AUTOUITILITAREI RENAULT  V.I. MIDLUM 210 CU NR. DE 

ÎNMATRICULARE CV-08-APA   

1. DATE GENERALE 

 Prezenta procedură, detaliată în continuare, se aplică la vânzarea autoutilitarei 
RENAULT V.I.MIDLUM 220 cu nr. de înmatriculare CV-08-APA  către orice persoană fizică 
sau juridică interesată. 

Autoutilitara este proprietatea privată a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. 
 

2. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE VÂNZARE 

Prezenta procedură are ca obiectiv detalierea, în acord cu prevederile legale în 
vigoare, a modalităţii de vânzare a bunului aflat în proprietatea S.C. URBAN LOCATO S.R.L. 
, prin LICITAŢIE PUBLICĂ.Iniţierea procesului de vânzare a autoutilitarei se realizează în 
baza: 
> Caietului de sarcini. 
  
 2.1 COMISIA DE EVALUARE Şl SELECŢIE A OFERTELOR 

Administratorul societăţii  va numi prin dispoziţie Comisia de casare şi valorificare şi 
selecţie a ofertelor, care va fi compusă din 3 membri şi va avea următoarea componenţă: 

1. Preşedinte – Szabo Maria Magdolna 
2. Secretar –     Polgari Erzsebet 
3. Membru –     Kovacs Iuliu 

Comisia este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor săi şi adoptă hotărâri 
prin votul majorităţii membrilor. 
Nu pot face parte din Comisia de licitaţiei, selecţie, oferte, persoane care: 

a) deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 

b) au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele 
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 
unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau cu persoanel înscrise la licitaţie; 

au vreun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul fizice  

 

 

 



3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE 

LICITAŢIA /NEGOCIEREA DIRECTĂ 

3.1. Organizarea licitaţiei/Negocierii directe 

Anunţul privind organizarea licitaţiei se publică  prin grija administratorului, în 2 ziare de 
circulaţie locală şi pe pagina web: www.urbanlocato.ro 

3.1.1 Licitaţia/negocierea directă se organizează la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L.,la 
licitaţie/negociere directă pot participa un număr nelimitat de ofertanţi persoane fizice 
sau juridice, care au depus OFERTELE şi prezintă DOCUMENTELE DE 
PARTICIPARE, conform Caietului de sarcini .Adjudecarea licitaţiei nu este condiţionată 
de numărul de participanţi, fiind considerată valabilă chiar dacă s-a depus o singură 
ofertă care să îndeplinească toate condiţiile solicitate prin caietul de sarcini. 

3.1.2 Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia oricărui potenţial cumpărător, atât sub forma 
tipărită, cât şi în format electronic. 

3.2. Desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe 

3.2.1 Pentru a participa la licitaţie/negociere directă, ofertanţii vor depune, pentru a fi 
înregistrate la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. str.Fabricii nr.41 până la data de 
12.06.2019. orele _12,00 , conform anunţului publicat, două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior: 

- plicul exterior va fi adresat SC URBAN LOCATO S.R.L. Comisiei de 
licitaţiei şi selecţie oferte depuse în cadrul licitaţiei/negociere directă din data de 

12.06.2019  pentru vânzarea autoutilitarei RENAULT cu nr. de înmatriculare  

CV-08-APA   
 

Pe plicul exterior se va menţiona numele şi denumirea ofertantului, sediul/domiciliul 
acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul trebuie să conţină DOCUMENTELE DE 
PARTICIPARE specificate în Caietul de sarcini; 

- pe plicul interior se scriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi sediul 
social/domiciliul acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul conţine OFERTA 
propriu-zisă (financiară). 

Comisia va deschide plicurile exterioare, conţinând documentele de participare.  
Se trece apoi la citirea documentelor din conţinutul ofertelor ,  pentru a se asigura că 

fiecare document cerut pentru participarea la licitaţie, există în plic. Pe rând, se anunţă în faţa 
tuturor competitorilor, dacă în plicul fiecărui ofertant se află documentele necesare. 

Ofertanţilor care  nu au depus toate documentele de participare în plicul exterior, li se 
va restitui plicul interior nedeschis. 
3.2.2 Ofertele vor fi deschise în prezenţa Comisiei de  licitaţie şi a ofertanţilor sau 

reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor, la data, ora şi locul indicate, în anunţul de 
participare. Neparticiparea ofertanţilor la şedinţa de deschidere nu condiţionează 
desfăşurarea licitaţiei. 

3.2.3 Comisia se retrage pentru verificarea documentelor. Dacă este cazul, se exclud de la 
licitaţie/negociere directă, ofertanţii ale căror documente de participare nu corespund 
cerinţelor. Se semnează de către toţi membrii comisiei şi reprezentanţii prezenţi, un 
Proces-verbal care consemnează cele petrecute în cadrul şedinţei de deschidere a 
plicurilor, privind existenţa documentelor de participare si menţionând, când este cazul, 
motivele eventualelor descalificări. 

3.2.4 Pentru continuarea procesului de licitaţie, este necesar ca cel puţin 1 ofertă să fie 
valabilă. 



3.2.5 Comisia examinează toate ofertele depuse, ia notă de valoarea preţului oferit iniţial şi 
solicită îmbunătăţirea acestuia; odată stabilită valoarea finală a preţului, se vor discuta 
clauzele contractuale specifice fiecărui ofertant. 
Dacă cel mai mare nivel al preţului, este oferit de 2 sau mai mulţi ofertanţi, pentru 
departajarea acestora se va solicita îmbunătăţirea ofertei financiare. 

3.2.6 Comisia stabileşte clasamentul ofertelor punctate şi declară ofertantul/candidatul 
câştigător a licitaţiei/negocierii directe. În urma licitaţiei/negocierii directe se întocmeşte 
un Proces-verbal, semnat de toţi membrii Comisiei şi de ofertant, conţinând aspectele 
dezbătute în timpul licitaţiei /negocierii directe . 

3.2.7 Pe baza rezultatelor evaluării ofertelor, Comisia întocmeşte un Raport care cuprinde 
descrierea procedurii de vânzare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale 
ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător. În cazul în care nu a fost 
desemnat câştigător nici un ofertant, sunt menţionate cauzele respingerii acestora. 

3.2.8 Preşedintele Comisiei de licitaţie şi selecţie a ofertelor, prin grija secretariatului, 
procedează la informarea ofertantului câştigător, în termen de 3 zile calendaristice, de 
la data declarării ofertei câştigătoare. În acelaşi timp, se va proceda şi la anunţarea 
ofertanţilor necâştigători, cu indicarea motivelor respingerii ofertei/ofertelor. 

4. RESTITUIREA GARANŢIILOR DE PARTICIPARE 

4.1 Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor, în termen de 7 zile de la 
data comunicării privind rezultatul procedurii de vânzare, cu excepţia ofertantului 
declarat câştigător. 

Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută până în momentul 
încheierii  contractului de vânzare-cumpărare. 
 4.2.     Pierderea garanţiei de participare intervine în următoarele cazuri: 

- dacă ofertantul îşi retrage oferta după data limită de depunere a ofertei; 
- ofertantul selectat refuză încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 

5. CONTRACTAREA 

  CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE va fi negociat cu ofertantul câştigător 
de către  administratorul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. 

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maximum 30 de zile 
calendaristice, de la data comunicării rezultatului final al licitaţiei. Refuzul ofertantului declarat 
câştigător de a semna contractul de vânzare-cumpărare atrage după sine pierderea garanţiei 
depuse pentru participare. În cazul în care există contestaţii cu privire la desfăşurarea 
licitaţiei/negocierii directa, termenul de încheiere contract, începe să curgă de la finalizarea 
procedurii de soluţionare a contestaţiilor. 

6. CONSIDERAŢII FINALE 
 

6.1 Prezenta procedură este obligatorie pentru toate persoanele implicate în vânzarea 
autoutlitarei RENAULT MIDLUM şi intră în vigoare de la data aprobării sale prin hotărâre 
mandatarilor. 

6.2 În scopul informării şi asigurării transparenţei publice, prezenta procedură va fi distribuită 
prin: 

- Pagina web wwww.urbanlocato.ro 

 
 
 
 
 
 



 

Hotărârea Mandatarilor nr.17 din 31.01.2019 privind aprobarea valorificării a mijlocului fix prin licitație publică 
deschisă a unui autoutilitară Renault 220 DXI MIDLUM 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru licitație deschisă organizată pentru vânzarea unui 
autovehicul 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire 

1 Autoutilitară RENAULT 220 
DXI MIDLUM CV-08 APA 

 

 

 

ORGANIZATOR URBAN-LOCATO SRL SF.GHEORGHE 

STRADA FABRICII NR.41,JUD.COVASNA 

 

 

 

 

 



 

 
         CUPRINS 

1. PUBLICITATE 
1.1. Anunţul publicitar de licitaţie 

 

2. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 
2.1 Scurtă prezentare a vehiculului 

2.2 Necesitatea şi oportunitatea vânzării 

2.3 Forma de licitaţie 

2.4 Calendarul licitaţiei 

2.5 Instrucţiuni privind conţinutul ofertei  

 

 

 

 

I.ANUNŢUL PUBLICITAR DE LICITAŢIE 

 

S.C. URBAN LOCATO S.R.L. 

SFÂNTU GHEORGHE 

 

 

 
 Anunţă scoaterea la licitaţie pentru vânzare a unui AUTOUTILITARA RENAULT MIDLUM 

220 

 Caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzare pot 

fi studiate la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. 

 Ofertele se vor depune la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. până la data  ora 12.06.2019 

orele  12,00 

 Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.06.2019 ORA 13,00. 

 Caietul de sarcini se poate ridica începând cu data de 23.05.2019 

 Informaţii suplimentare la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L., la următoarele nr.tel. 

0725897974/0725897975 sau 0267/311017. 

 

 

 2. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 

 

2.1 SCURTĂ PREZENTARE A BUNULUI SUPUS VÂNZĂRII 

 
 Proprietarul AUTOUTILITAREI este S.C. URBAN LOCATO S.R.L. din anul 2009, în baza 

Protocol nr.1 în divizării societăţii comerciale GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. şi cărţii de identitate 

şi a talonului vehiculului. Dreptul de proprietate este integral, fără sarcini care să afecteze acest drept. 

 Vehiculul este integral funcţional. Este un vehicul destinat pentru  transportului de bunuri şi 

produse.   

 

 

 

 

 



 

 

  

Caracteristica  AUTOUTILITARA RENAULT MIDLUM  

Număr înmatriculare CV- 08-APA  

Marca  MIDLUM  

Tip şi execuţie MIDLUM 220 DXI,44AGL2,EPCO65 

Seria șasiului VF644AGL000000488  0A0340309 

Acţionare  MOTORINĂ 

Seria motorului 10287616 

Capacitate cilindrică (cm
3
) 4764 cmc 

Greutate proprie 5.240 kg 

Sarcina utilă 7.760 kg 

Anul fabricaţiei 2007 

Culoare  alb 

Puterea motorului  058 kw 215 CP la 2300 rot/min 

Nr. locuri 3 

  

 

 

 

2.2.NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA VÂNZĂRII 

 
S.C. URBAN LOCATO S.R.L. a hotărât scoaterea la vânzare a bunului  întrucât a fost dat în 

chirie , şi contractul de închiriere a fost reziliat din cauza  că au achiziţionat  mijloace de transport noi , 

ţinând  seama că societatea nu are unde să depoziteze  mijloacele de transport, a hotărât vânzarea lui. 

Preţul de plecare al  licitaţiei pentru autoutilitarei este stabilit la  20.000 RON+TVA 

Bunul se vinde în vederea exploatării acestuia de către persoane fizice sau juridice, interesate de 

achiziţionarea unui autoutilitara pentru satisfacerea intereselor lor. 

 

 

2.3 FORMA DE LICITAŢIE 
 

Vânzătorul a ales ca formă de licitaţie „LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ”. 

 

2.4. CALENDARUL LICITAŢIEI 
 

Licitaţie publică deschisă se va desfăşura la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. din Sfântu 

Gheorghe, în data de 12.06.2019. 

Caietul de sarcini se poate procura contra cost la sediul SC URBAN LOCATO SRL 

Ofertele se vor prezenta până cel târziu în data de12.06.2019 ora 12,00 

Ofertanţii vor transmite ofertele în plicuri sigilate. Pe plic se va indica licitaţia publică deschisă 

pentru care este depusă oferta, precum şi numele şi prenumele şi domiciliul ofertantului persoană fizică  

sau denumirea ofertantului şi sediul social al acestuia, în cazul persoanelor juridice. 

Garanţia de participare la licitaţie este 200 ron. 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de12.06.2019. ora 13,00 la sediul societăţii. 

Comunicarea rezultatului licitaţiei:12.06.2019 orele 14,oo Termen de contestaţii: 3 zile. 

Răspuns la contestaţii: 5 zile. 

Încheierea contractului cu ofertantul în favoarea căruia a fost adjudecată licitaţia: 30 de zile de 

la data eventualelor contestaţii. 

Costul caietului de sarcini: 50 lei. 

 



 

2.5 INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL OFERTELOR 
 

 Ofertanţii transmit ofertele în plicuri sigilate. 

Plicul va conţine următoarele documente: 

Plicul exterior 

 -cerere de participare/scrisoare de intenție 

-document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului 

-împuternicire de reprezentare legală 

-certificat de înregistrare fiscală 

-certificat de atestare fiscală a firmei ofertantului privind obligațiile la bugetul de stat 

-certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale 

-dovada achitării contravalorii caietului de sarcini-copie xerox 

-dovada achitării garanției de participare la licitație-copie xerox 

Plicul interior 

-declarația de ofertă propriu zisă 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. URBAN -  LOCATO S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. URBAN -  LOCATO S.R.L. 

 

Str.Fabricii nr.41 Sfântu Gheorghe 

Vinde prin licitaţie următorul bunuri mobile 

  

1Autoutilitară RENAULT MIDLUM  20.000 RON  fără TVA 

 

 

Licitaţia se va ţine la sediul S.C. URBAN LOCATO S.R.L. din mun.Sfântu Gheorghe, str.Fabricii 

nr.41, în data de 12.06.2019  

Documentele necesare participării la licitaţie se depun la sediul S.C. URBAN  LOCATO S.R.L., până 

la data de 12.06.2019  ora 12 într-un plic închis. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0267/311017 , 0725897974 sau la sediul societăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


