
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCŞANI 
Web:  www.bucsani.ro 

Tel. +4 0245 235041, e- mail primaria.bucsani@gmail.com 

       NR. 882 /31.01.2020 

 
 

Aprobat, 
PRIMAR 

        NIȚĂ CONSTANTIN  
 

 

 

ANUNȚ LICITA ȚIE PUBLIC Ă DESCHISĂ CU STRIGARE  

VÂNZARE BUNURI SCOASE DIN FUNCŢIUNE ALE 

 PRIMĂRIEI BUC ȘANI, JUDEŢUL DÂMBOVI ŢA  

 

 Primăria Comunei Bucșani , cu sediul în comuna Bucșani , strada Principală, nr. 1228, 
județul Dâmbovița, cod fiscal 4344490, tel: 0245-235041, fax: 0245-235041, email: 
primaria.bucsani@gmail.com, organizează licitație publică deschisă cu strigare în data de 
24.02.2020, orele 11.00 pentru vânzarea bunurilor scoase din functiune ale Primăriei Bucșani. 

Locul de desfăşurare a licitaţiei este la sediul Primăriei Comunei Bucșani. 

În caz de readjudecare a bunurilor, datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt 
06.03.2020, orele 11.00 și 20.03.2020, orele 11.00 . 

Bunurile scoase din funcţiune pot fi vizualizate in comuna Bucșani , strada Principală , 
nr. 1228 , judeţul Dâmboviţa , de Luni pana Vineri intre orele 08.00-16.00, pana la data de 
19.02.2020, orele 16.00. 

       Numarul de telefon la care se pot obtine informatii despre bunuri: 0724 -360841  

 Licitația se va desfășura conform Caietului de sarcini postat pe site-ul 
www.primaria.bucsani.ro 

Prețul de pornire a licitației este 10.835,00 lei/toate bunurile. 

Garantia de participare este 1.083,50 lei (10% din pretul de pornire). 

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca potentialii cumparatori spre a fi admisi la 
licitatie: 

- sa nu fie membrii ai comisiei de evaluare, membrii ai comisiei de licitatie si nici sotul(sotia), 
fratii, copiii, parintii acestor membrii; 

- sa depuna pana la data de 19.02.2020, orele 16.00,urmatoarele documente necesare: 

 



Pentru persoane fizice romane/straine: 
• cerere de participare  
• copie carte de identitate a licitantului/ofertantului 
• imputernicire notariala pentru  reprezentantul licitantului /ofertantului, dupa caz  
• copie cartea de identitate a imputernicitului reprezentantului licitantului, dupa caz 
• dovada achitarii garantiei de participare pentru plata la casieria Primăriei comunei 

Bucșani  (copie chitanta), sau dupa caz, prin virament bancar in contul deschis al 
Primariei Comunei Bucșani  la Trezoreria Targoviste 
RO71TREZ2715006XXX0006325  (copie OP) 

• declaratie pe proprie raspundere ca nu participa in calitate de cumparatori prezentand 
grade de rudenie cu membrii comisiei de evaluare si membrii comisiei de licitatie 
(sot/sotie, frati, copii, parinti) 
 

Pentru persoane juridice romane/straine: 
• cerere de participare  
• copie certificat de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, si copie 

Codul fiscal  
• copie certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului 
• copie cartea de identitate a reprezentantului legal al societatii 
• imputernicire din partea societații pentru participarea la licitație, dupa caz 
• copie carte de identitate a imputernicitului, dupa caz  
• dovada achitarii garantiei de participare pentru plata la casieria Primăriei comunei 

Bucșani ( copie chitanta), sau dupa caz, prin virament bancar in contul deschis al 
Primariei Comunei Bucșani la Trezoreria Targoviste 
RO71TREZ2715006XXX0006325 (copie OP) 

• declaratie pe proprie raspundere ca nu participa in calitate de cumparatori prezentand 
grade de rudenie cu membrii comisiei de evaluare si membrii comisiei de licitatie 
(sot/sotie, frati, copii, parinti) 

 

Informații suplimentare privind modul de desfășurare a procedurii de licitație se pot obține la 
Compartimentul Achiziții Publice, tel.0245-235041 

 

Întocmit, 

Compartiment Achiziţii Publice 

Mărășescu Maria 


