
 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

 

 H O T A R A R E  
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui tractor U650 si 

a unei remorci  proprietatea Primariei comunei Pietroasele 

 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive initiata de primarul comunei, inregistrata la 

nr.474/14.02.2018; 

-referatul compartimentului achizitii publice si secretariat inregistrat la 

nr.472/14.02.2018; 

-raportul de evaluare cu nr.405/08.02.2018; 

 -H.G nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice; 

 -H.G nr.966/1998 pentru modificarea si completarea H.G nr.841/1995; 

 -prevederile art.36 lit. ,,b” din Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

  In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata  

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1 Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare 

pentru vanzarea unui tractor U 650 si a unei remorci, proprietatea Primariei 

Pietroasele. 

 Art.2 Se insuseste raportul de evaluare, pentru bunurile mentionate in 

anexa nr. 1. 

 Art.3 Se aproba ca licitatia sa se desfasoare prin procedura LICITATIA 

PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE. 

 Art.4. Se aproba ca pretul de pornire al licitatiei sa fie, dupa cum 

urmeaza: pentru tractorul U 650 - valoare de 12.500 lei, pentru remorca tractor 

- valoare de 3.200 lei.Vehiculele vor fi licitate impreuna, valoarea totala fiind de 

15.700 lei. 

 Art.5 Se aproba ca pasul licitatiei sa fie de 10% din pretul de pornire la 

licitatie. 



 Art.6. Se constituie comisia de organizare a licitatiei, conform anexei nr.2, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.7 Se aproba Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta licitatie, 

cuprins in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

 Art.8 Se aproba pretul Caietului de sarcini la valoarea de 20 lei, garantia 

de participare in procent de 10% din pretul de pornire si taxa de participare in 

valoare de 50 lei. 

 Din taxa de participare se acopera costul lucrarilor de organizare si 

desfasurare a licitatiei si anunturile publicitare. 

 Art.9 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

Presedinte de sedinta, 

 

Mares Marcel 

 

 

 

Nr.9                        contrasemneaza, 

          secretar,                                                                                                    

Data: 15.02.2018                                                                                    

                               Matache  Aurelia  

  

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 13 voturi pentru, _voturi 

impotriva,_, abtineri,_absenti. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.8/14.02.2018                                                                                    PROIECT 

 

 HOTARARE  
 

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui tractor U650 si 

a unei remorci  proprietatea Primariei comunei Pietroasele 

 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive initiata de primarul comunei, inregistrata la 

nr.474/14.02.2018; 

-referatul compartimentului achizitii publice si secretariat inregistrat la 

nr.472/14.02.2018; 

-raportul de evaluare cu nr.405/08.02.2018; 

 -H.G nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de 

valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice; 

 -H.G nr.966/1998 pentru modificarea si completarea H.G nr.841/1995; 

 -prevederile art.36 lit. ,,b” din Legea nr.215/2001, privind administratia 

publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

  In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata  

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1 Se aproba organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare 

pentru vanzarea unui tractor U 650 si a unei remorci, proprietatea Primariei 

Pietroasele. 

 Art.2 Se insuseste raportul de evaluare, pentru bunurile mentionate in 

anexa nr. 1. 

 Art.3 Se aproba ca licitatia sa se desfasoare prin procedura LICITATIA 

PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE. 

 Art.4. Se aproba ca pretul de pornire al licitatiei sa fie, dupa cum 

urmeaza: pentru tractorul U 650 - valoare de 12.500 lei, pentru remorca tractor 

- valoare de 3.200 lei.Vehiculele vor fi licitate impreuna, valoarea totala fiind de 

15.700 lei. 

 Art.5 Se aproba ca pasul licitatiei sa fie de 10% din pretul de pornire la 

licitatie. 



 Art.6. Se constituie comisia de organizare a licitatiei, conform anexei nr.2, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.7 Se aproba Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta licitatie, 

cuprins in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

 Art.8 Se aproba pretul Caietului de sarcini la valoarea de 20 lei, garantia 

de participare in procent de 10% din pretul de pornire si taxa de participare in 

valoare de 50 lei. 

 Din taxa de participare se acopera costul lucrarilor de organizare si 

desfasurare a licitatiei si anunturile publicitare. 

 Art.9 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 
  

Initiator, 

Primar, 

Enache Cornel 

 

 

 

 

                                                                                                                avizat 

                                                                                                               secretar, 

                                                                                                        Matache Aurelia  
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr.472/14.02.2018 
 

 

REFERAT  

la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare a 

unui tractor U650 si a unei remorci  proprietatea Primariei comunei Pietroasele 

 

 

 

           Subsemnata Tabirca Daniela, inspector in cadrul Compartimentului 

Achizitii Publice si Secretariat, va aduc la cunostinta  ca, in baza raportului de 

evaluare intocmit de comisia de evaluare si aprobat de ordonatorul de credite, 

constituita prin Dispozitia Primarului nr.55/07.02.2018, s-a stabilit pretul de 

pornire la licitatie in vederea vanzarii  unui tractor U650 si a unei remorci  

proprietatea Primariei comunei Pietroasele. 

            Avand in vedere cele prezentate, propun initierea unui proiect de 

hotarare pentru aprobarea caietului de sarcini, a taxei si garantiei de 

participare, precum si a comisiei de licitatie, urmand a se proceda la demararea 

etapelor ce preced licitatia de vanzare. 

 

 

 

 

Comp. Achizitii Publice 

Inspector, 

Daniela Tabirca 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR.31474/14.02.2018 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie a unui tractor U650 si a 

unei remorci  proprietatea primariei comunei Pietroasele 

 

   Domnilor consilieri, 
 

 

Avand in vedere solicitarea de cumparare a tractorului U650 si a unei 

remorci proprietatea Primariei Pietroasele, raportul de evaluare cat si referatul 

Compartimentului achizitii publice si secretariat supun atentiei dumneavoastra 

prezentul proiect de hotarare prin care sa aprobati vanzarea prin licitatie 

publica a acestora. 

 

  

 

 

 

P R I M A R, 

 

                                                      Cornel  Enache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                       



   Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 9 /15.02.2018 

 

 

 
 

 

COMISIA 

DE ORGANIZARE A LICITATIEI PENTRU VANZAREA TRACTORULUI U 

650 SI A UNEI REMORCI, PROPRIETATEA PRIMARIEI COMUNEI 

PIETROASELE 

 

 

 

1.Banica Ionel – viceprimar -  presedinte 

2.Matache Aurelia - secretar comuna -membru 

3.Tabirca Daniela – inspector - membru 

4.Badea Adriana – consilier juridic - membru 

5.Valcu Nicolae – consilier local - membru 

  

 

 

 
 

Secretar comisie, 

Ionita Daniel Ionut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PRIMARIA  COMUNEI   PIETROASELE 
 

 

 

 

 

C A I E T  D E  S A R C I N I 

 
privind organizarea unei licitatii publice deschise cu strigare a unui tractor U650 

si a unei remorci  proprietatea Primariei comunei Pietroasele 

 

 I.Aceste instructiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de catre 

ofertanti duce dupa sine la descalificarea automata a ofertei. 

 Licitatia se va desfasura la sediul Primariei comunei Pietroasele, in ziua de 

14.03.2018, ora 10,00. 

 

 II. OBIECTUL  LICITATIEI 

 

 Obiectul licitatiei il constituie vanzarea a doua vehicule, dupa cum urmeaza: 

TRACTOR U 650 SI REMORCA TRACTOR. 

 Vehiculele sunt garantate si se afla in proprietatea Primariei comunei 

Pietroasele. 

 Prin Hotararea nr. 9 din data de 15.02.2018, Consiliul Local Pietroasele a 

insusit raportul de evaluare si stabilit pretul de pornire al licitatiei, mentionat in 

tabelul anexa al Caietului de sarcini. Aceste valori se constituie ca preturi minime de 

pornire a licitatiei. 

 La licitatie vor participa cel putin doi concurenti. 

 Plata integrala  a pretului rezultat din licitatie se va face in cel mult 30 de zile 

de la data incheierii contractului de vanzare cumparare. 

 III. LICITATIA 

 

 Conform Hotararii  Consiliului local Pietroasele nr. 9  din data de  15.02.2018, 

se organizeaza o licitatie publica, deschisa cu strigare. 

 Oferta va coincide cu pretul minim de pornire a licitatiei. 

 Saltul minim cu care se va adjudeca oferta este de 10% din pretul de pornire al 

licitatiei. 

IV. CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE 

 

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune la sediul 

Primariei Pietroasele, pana la ora inceperii licitatiei, urmatoarele documente: 

1.Cerere de participare la licitatie, conform modelului anexat; 

2.Chitanta pentru taxa de participare; 



3.Chitanta pentru garantia de participare, reprezentand 10% din pretul de 

pornire la licitatie. 

4.Copie de pe B.I./C.I sau certificatul de inmatriculare. 

Taxa de participare acopera cheltuielile efectuate pentru anunturi publicitare, 

organizarea licitatiei si nu se returneaza. 

Garantia de participare se va include in pretul de vanzare, in cazul ofertantului 

castigator. 

Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia de participare in termen de 5 

zile de la data adjudecarii ofertei. 

Garantia de participare nu este purtatoare de dobanzi sau indexari. 

Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri: 

 -daca ofertantul se retrage dupa deschiderea licitatiei; 

 -in cazul ofertantului castigator daca acesta nu se prezinta la data 

stabilita pentru perfectarea contractului de vanzare-cumparare. 

 

V. DESFASURAREA   LICITATIEI 

   

In ziua stabilita pentru desfasurarea  licitatiei, secretarul comisiei preda 

presedintelui comisiei cererile depuse, insotite de chitantele de plata a taxei si 

garantiei de participare. 

Presedintele comisiei de licitatie prezinta documentele licitatiei, face 

identificarea participantilor, lectureaza cererile acestora, verifica chitantele de plata a 

taxelor licitatiei si procedeaza la desfasurarea propriu zisa a licitatiei prin strigare. 

Adjudeca licitatia in favoarea celui care a oferit suma  cea mai mare cu pasi de 

10% din pretul de pornire al licitatiei. 

Concurentii la licitatie pot trimite mandatar cu procura autentica, etc. 

 

VI. CONTESTATIA 

Competenta de rezolvare a contestatiilor privind organizarea si desfasurarea 

licitatiei apartine Consiliului local Pietroasele. 

Contestatia se depune in timpul desfasurarii licitatiei si va fi solutionata in 

prima sedinta a Consiliului local. 

Consiliul local Pietroasele poate hotari anularea licitatiei, in cazul in care se 

constata ca aceasta a fost organizata si s-a desfasurat fara respectarea prevederilor 

legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA   PIETROASELE 

 

 

 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

 

 

 Intre subsemnatii: 

 Primaria comunei Pietroasele cu sediul in comuna Pietroasele, judetul Buzau, 

reprezentata prin_________________________, in calitate de vanzator si, 

 

____________________________________________ Societatea 

comerciala_________________________ forma juridica_________________ 

inmatriculata in registrul comertului sub nr.________________ cu sediul 

in__________________reprezentata prin __________________________. 

 D-nul (D-na)________________________________ fiul lui____________ 

________ si al _________________nascut la _________________in____________ 

cu domiciliul in ______________________________________ legitimat cu _____ 

___________________________, in calitate de cumparator. 

 In baza procesului verbal de adjudecare a licitatiei nr.______din__________ 

, s-a incheiat prezentul contract in urmatoarele conditii: 

 1.Primaria comunei Pietroasele vinde activul________________________. 

 2.Predarea-primirea obiectului vanzarii in procesul verbal nr.2 la contract. 

 3.Pretul este_____________________________.Plata pretului se face dupa 

caz, astfel: 

 A.Vanzarea cu plata integrala. 

 Plata integrala a pretului se face in cel mult 30 de zile de la data incheierii 

contractului sau in termenele uzuale pentru decontare bancara. 

 4.Neplata pretului in termen de 30 de zile de cumparator, atrage rezilierea 

contractului si executarea silita. 

 5.La rezilierea contractului, vanzatorul poate pretinde daune-interese. 

 6.Clauze speciale - nu sunt. 

 7.Anexele fac parte integranta din contract. 

 

 Subsemnatul__________________________declar ca am cumparat si primit 

activul descris la art. 1 in conditiile specificate mai sus. 

 

 Incheiat la ____________________________la data de _________________. 

 

 

 

                 Vanzator,                                                                       Cumparator, 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

TEL./FAX:0238-512000 

 

 

 

Activul vandut___________________________________________________ 

Locul activului___________________________________________________ 

Obiectul de activitate______________________________________________ 

 

 

 

 

DATE PRIVIND ACTIVUL VANDUT 

 

1.Valoarea de inregistrare in contabilitate a bunului vandut(lei)________________ 

2.Valoarea bunului dinraportul de evaluare insusita de Consiliul 

local___________________ 

3.Valoarea de incepere a licitatiei(lei)____________________________________ 

4.Valoarea de adjudecare a licitatiei(lei)___________________________________ 

5.Numar de participanti________________________________________________ 

6.Avans platit(garantia de participare)(lei)_________________________________ 

7.Rest de plata(4-6)___________________________________________________ 

8.Dimensiune fizica a bunului___________________________________________ 

9.Cumparator: 

 -persoana fizica_______________________________ 

 -persoana juridica_____________________________ 

 -tara de origine_______________________________ 

 

 

 

 

SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERERE 

 

Catre, 

Primaria comunei Pietroasele 

 

 

 

 

 Subsemnatul__________________________domiciliat in______________ 

____________________posesor al B.I.(C.I) seria_________nr.____________emis 

de_____________la data_______________, reprezentant al firmei______________ 

cu sediul in _________________________ va rog sa aprobati participarea mea la 

licitatie pentru cumpararea________________________.Pentru participarea mea la 

licitatie am primit de la dumneavoastra contra cost Caietul de sarcini. 

 Am platit taxa de participare in valoare de __________________lei cu chitanta 

nr._________________din___________________si garantia de participare in valoare 

de ___________________________lei, cu chitanta nr.________din___________. 

 

 

 

 

 

Data_____________ 

 

 

 

                                                                                             Semnatura, 

 

                                                                                        _________________ 

                                                                                        

 

                                                                                         (stampila firmei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PRIMĂRIA COMUNEI PIETROASELE 

          Tel. 0238/512.000, Fax: 0238/512.000                             
         comuna Pietroasele, judeţul Buzău              
 

      Nr.______/________________     

 

 
 
Către:  Redacţia cotidianului ,,ADEVARUL” 
 

Referinta: Publicare anunţ la rubrica Mica Publicitate 
 

Fax:   ____________ 
 
 

 
 

 

Vă transmitem alăturat spre publicare în cotidianul dumneavoastră la rubrica Mica 

Publicitate următorul anunţ: 
 

«Primaria comunei Pietroasele, cu sediul în comuna Pietroasele, judeţul Buzău, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea a doua vehicule, dupa cum 
urmeaza:tractor U650 si remorca tractor. 
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul Primariei comunei Pietroasele. 
Preţul acestuia este de 20 RON. 
Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune la Registratura 

Primariei comunei Pietroasele până cel mult pe data de 14.03.2018 , ora 900, 

licitaţia publică urmând a avea loc în data de 14.03.2018, ora 1000. 
 

In cazul neadjudecării, şedinţa de licitaţie va fi repetată din 5 în 5 zile. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine  la tel. 0238/512000.» 

 

  Cu consideraţie 

 

Nume/prenume: Cornel ENACHE 

 

Functia:  Primar 

 

Semnatura:  

 

Stampila:  

 

 



 

ANUNŢ DE VÂNZARE 
 

prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui tractor U650 si a unei remorci  

proprietatea Primariei comunei Pietroasele 

  
 

 

Primaria comunei Pietroasele, cu sediul în comuna Pietroasele 

judeţul Buzău, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 

vânzarea a doua vehicule, dupa cum urmeaza:tractor U650 si remorca 

tractor. 

Caietul de sarcini şi lista documentelor ce trebuie depuse în 

vederea participării la licitaţie se pot ridica de la sediul Primariei 

comunei Pietroasele. Preţul acestora este de 70 RON. 

Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune la 

Registratura Primariei comunei Pietroasele până cel mult pe data 

de 14.03.2018, ora 900. 

Licitaţia va avea loc în data de 14.03.2018, ora 1000, la Sediul 

Primariei comunei Pietroasele. 

Informaţii suplimentare se pot obţine  la tel. 0238/512.000. 
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