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CAIET DE SARCINI  
PRIVIND  VÂNZAREA PRIN LICITA ŢIE PUBLIC Ă DESCHISĂ CU STRIGARE  

A BUNURILOR SCOASE DIN FUNCŢIUNE ALE PRIM ĂRIEI COMUNEI BUCSANI  

 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde: 

1. Instrucțiuni pentru ofertanți  
2. Informații privind bunurile (Anexa 1) 
3. Declaratie pe proprie raspundere (Anexa 2) 
4. Cerere de participare la licitatie (Anexa 3) 
5. Imputernicire (Anexa 4) 
6. Contract de vânzare cumpărare (Anexa 5) 

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTAN ȚI  

 
Art.1. Obiectul licita ției  

1.1 Prezentele instrucțiuni reglementează modul de organizare și desfășurare a licitației publice 
deschise cu strigare a bunurilor scoase din functiune ale Primariei Comunei Bucsani , judetul 
Dambovita ,conform Anexei nr.1, licitatie ce va avea loc în data de 24.02.2020, orele 11.00 

1.2. În caz de readjudecare a bunurilor conform Anexei nr.1, datele de desfășurare a următoarelor 
licitații sunt 06.03.2020, orele 11.00, respectiv 20.03.2020, ora 11.00. 
1.3. Bunurile scoase din functiune conform Anexei nr.1 se vor vinde în condițiile ,,așa cum este” , 
,,acolo unde este”, fără nicio obligație din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de încărcarea-
descărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea și alte cheltuieli legate de preluarea bunurilor.  
1.4 Informații privind bunurile scoase din functiune se găsesc in Anexa 1.  



1.5 Se va licita prețul de vânzare stabilit în Raportul de evaluare nr.59/22.10.2019, prețul de pornire 
fiind de 10.835  lei/ toate bunurile.  

Art.2. Baza legală 
2.1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului   nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată  şi de valorificare 
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;  
Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale; 
Hotărârea Guvernului   nr.  2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 
2.2.. Regulamentul privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare de valorificare prin 
vanzare a bunurilor scoase din functiune Anexa la Dispozitia Primarului nr. 10/29.01.2020 
 
Art.3. Prețul de pornire 

3.1. Prețul de pornire, garanția de participare , pasul de licitare și pasul de rezervă sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.  Pretul de pornire este cel din Raportul de evaluare nr. 59/22.10.2019,intocmit de 
expert evaluator  ing.  Andreescu Marius Constantin – SC Andreescu ,, Promad ‘’SRL. 

Nr.c
rt 

Denumire  Pret de pornire Garantia de 
participare 

Pas de 
licitare 

Pas de 
rezerva 

1. Bunuri conform  
Anexei nr.1 

10.853,00 
 lei 

10% X Pret de 
pornire  

1000 lei 500 lei 

 
3.2. Garanția de participare se va constitui în lei, nominal si se va plati la casieria Primăriei comunei 
Bucsani sau dupa caz, prin virament bancar in contul deschis al Primariei comunei Bucsani la 
Trezoreria Targoviste RO71TREZ2715006XXX0006325.  

Art.4. Organizarea licitației 

 4.1. Organizatorul licitației si vanzator: PRIMĂRIA COMUNEI BUCSANI  cu sediul în comuna 
Bucsani, str. Principala , nr.1228, județul Dâmbovița,  CUI 4344490,  tel/fax 0245.235041, fax:0245-
235041, email:primaria.bucsani@gmail.com . 

4.2. Solicitanți/cumparatori: persoane fizice/juridice române sau străine care își manifestă dorința de a 
dobândi bunurile în condițiile prezentului caiet de sarcini. 

4.3. Nu pot participa la licitație, in calitate de cumparatori:  
a) membrii  comisiei de licitație și nici sotul/sotia, fratii, copiii si parintii acestor membrii; 
b) persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care omit să prezinte unul sau mai multe din 
documentele solicitate la art.5.1.; nu respecta termenul prevazut pentru depunerea acestora.  
 
4.4. Anunțarea licitației: 
a) PRIMĂRIA COMUNEI BUCSANI   va face publică licitația prin anunț  intr-un ziar de circulatie 
nationala, la sediul sau și pe site-ul propriu, www.primariabucsani.ro, unde va fi publicat și prezentul 
Caiet de sarcini. 



b)  Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților acestora să vizioneze 
bunurile.  
c) Licitantului/Ofertantului i se recomandă să vizioneze și să examineze bunurile și să obțină toate 
informațiile necesare în vederea participării la licitație.  
 
4.5. Înregistrarea și calificarea licitanților : 
a) licitația va avea loc la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI BUCSANI  cu sediul în comuna Bucsani, str. 
Principala , nr.1228, județul Dâmbovița, SALA MARE  in data de 24.02.2020, orele 11.00 . Dacă 
bunurile din anexa nr.1  nu se adjudecă la prima licitație se va organiza o doua în data de  06.03.2020 
orele 11.00 , respectiv o a treia licitație în data de  20.03.2020, orele 11.00 
b) Persoanele interesate pot vizita bunurile conform Anexei nr.1 , depozitate in comuna Bucsani 
Principala , nr.1228, județul Dâmbovița ,de Luni pana Vineri între orele 08-16,  pana la data de 
19.02.2020,  orele 16.00 
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0724-360841 
c) Înregistrarea participanților/depunerea de documente pentru licitație se face prin posta, personal, 
curier  la sediul PRIMĂRIEI BUCSANI, în toate zilele lucrătoare,  orele 08-16.  

Data limită de depunere a documentelor de inscriere/participare la licitatia de vanzare a bunurilor 
scoase din functiune este 19.02.2020, orele 16.00 

Orice persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de licitatie inainte de 
termenul stabilit pentru depunerea documentelor de participare la licitatie. 

 

Art.5. Documente necesare inscrierii/participarii 
5.1. Sunt necesare următoare documente: 
Pentru persoane fizice romane/straine: 

• cerere de participare –Anexa 3  
• 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 Bucsani ( 

copie chitanta), sau dupa caz, prin virament bancar in contul deschis al Primariei Comunei 
Bucsani 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)- Anexa 2 
 

Pentru persoane juridice romane/straine: 
• cerere de participare –Anexa 3  
• 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 societatii pentru participarea la licitatie- Anexa 4, dupa caz 
• copie carte de identitate a imputernicitului, dupa caz 



• dovada achitarii garantiei de participare (pentru plata la casieria Primăriei comunei Bucsani( 
copie chitanta), sau dupa caz, prin virament bancar in contul deschis al Primariei Comunei 
Bucsani 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- Anexa 2 

5.2. Dacă bunurile  din anexa nr.1  nu se adjudecă în prima licitație, se va organiza o a doua, respectiv 
o a treia licitație la datele mentionate la art.4.5 a), conform Regulamentului privind  organizarea 
licitatiei publice deschise cu strigare de valorificare prin vanzare a bunurilor scoase din functiune 
anexa la Dispozitia Primarului nr. 10/29.01.2020 . 
5.3. În vederea desfășurării licitației, participanții vor primi un număr de ring în ordinea cronologică a 
înscrierii la licitație/depunerii documentelor de participare la licitatie, valabil pentru identificarea 
licitanților până în faza finală de adjudecare. Vor fi eliminati din licitație toți licitanții care nu 
îndeplinesc toate condițiile prevăzute la pct.5.1.  
5.4.Dacă până la data limită stabilită pentru depunerea documentelor nu s-a înscris minim doi 
participanti sau dacă nici o persoană înscrisă la licitație nu respectă condițiile impuse prin prezentul 
caiet de sarcini, procedura se va încheia fără adjudecarea bunurilor din anexa nr.1, in baza unui proces 
verbal de constatare și se va repeta licitatia. 
5.5 În cazul în care, până la data limită stabilită pentru înscriere/depunerea documentelor, minim doi 
participanti la licitatie  îndeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini, se organizează licitația 
pentru vânzare.  

 

Art.6. Desfasurarea licitatiei 
6.1. Faza I–Presedintele comisiei  de licitatie anunță începerea licitației bunurilor din anexa nr.1  cu 
prețul de pornire stabilit la Art.3.1.  Toti licitantii se angajează la acest preț prin ridicarea numărului 
de ring, urmând începerea licitaţiei competitive prin anunţarea următorului pas de licitare. 
În cazul în care la ultimul preț anunțat se ridică un singur număr de ring, după o așteptare de 
aproximativ 5 secunde, presedintele Comisiei face următoarele anunțuri: ,,numărul N, X lei o dată”, 
așteaptă 5 secunde apoi spune ,,de două ori”, așteaptă încă aproximativ 5 secunde, apoi spune 
,,adjudecat”.  
Dacă în oricare perioadă de așteptare se angajează unul sau mai mulți licitanți la ultimul preț anunțat 
se reia licitația, adăugând la sumă pasul de licitare următor. 
 În cazul în care la un anumit preț nu se angajează nici un licitant, deși la pasul anterior au fost cel 
puțin doi, presedintele Comisiei procedează la trei strigări consecutive ale prețului, la interval de 5 
secunde, anunțând, numai pentru licitanții care au licitat la pasul anterior, o licitație suplimentară peste 
prețul ultimului pas, conform procedurii din faza a II-a. 

6.2. Faza a II-a-Presedintele Comisiei anunță majorarea prețului anterior cu pasul de rezervă stabilit 
la Art.3.1 Licitanții doritori se angajează la acest preț prin ridicarea numărului de ring. Presedintele 
Comisiei anunță cu voce tare numerele de ring ale celor care s-au angajat la acest preț. Licitația se reia 
similar pentru pașii următori, respectând pasul de rezervă. În cazul în care la ultimul preț anunțat se 
ridică un singur număr de ring, după o așteptare de aproximativ 5 secunde, presedintele Comisiei face 
următoarele anunțuri: ,,numărul N, X lei o dată”, așteaptă aproximativ 5 secunde și spune ,,de două 
ori”, așteaptă încă aproximativ 5 secunde și spune ,,adjudecat”. Dacă în oricare perioadă de așteptare 
se angajează unul sau mai mulți licitanți la ultimul preț anunțat, se reia de la pasul următor. În cazul în 
care la un preț anunțat nu se angajează nici un participant, deși la prețul anterior au licitat cel puțin 



doi, comisia, va adjudeca licitația în favoarea participantului care și-a manifestat primul intenția de 
cumpărare prin ridicarea numărului de ring la pasul anterior. 
Dacă condițiile o impun, pasul de licitare si/sau pasul de rezervă poate fi modificat de Comisia de 
licitație, în timpul desfășurării licitației. 

 

Art.7. Restituirea garanțiilor: 
 a) pentru licitantul câștigător, suma depusa drept garantie de participare devine parte din valoarea 
contractului. Din valoarea contractului, vânzătorul, va deduce contravaloarea garanției depuse.  
În cazul în care licitantul declarat câștigător se face vinovat de nesemnarea si neachitarea contractului 
de vânzare-cumpărare în condițiile impuse prin prezentul caiet de sarcini în termenul prevăzut, acesta 
va pierde garanția de participare constituită în favoarea PRIMĂRIEI COMUNEI BUCSANI și va fi 
decazut din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului de vânzare-cumpărare. De altfel aceasta 
va pierde dreptul de a mai participa la licitatia care va avea acelasi obiect. 
În cazul în care câștigătorul pierde dreptul la restituirea garanției, aceasta rămâne la dispoziția 
organizatorului licitației.  
b) pentru licitanții necâștigători garanțiile depuse vor fi restituite în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data licitației, prin cerere depusa la registratura institutiei de catre participant/ofertant. 

c) in cazul anularii licitatiei, garantia de participare se returneaza in termen  de 5 zile lucratoare de la 
incheierea procesului verbal de anulare a licitatiei, prin cererea depusa la registratura institutiei de 
catre participant/ofertant. 

 

Art.8. Stabilirea licitantului câ știgător  
Licitantul câștigător va fi declarat cel care în urma parcurgerii etapelor de licitație de mai sus, s-a 
angajat să plătească cel mai mare preț, sau în caz de egalitate la preț a mai multor ofertanți, cel care a 
formulat primul oferta de preț. În urma ședinței de licitare se va întocmi Procesul-Verbal de licitație, 
care va fi semnat de toți membrii comisiei și de licitanții prezenți. 

 

Art.9. Modalit ăți de plată 
9.1. Modalitățile și termenele de plată sunt cele prezentate în proiectul de contract de vânzare-
cumpărare (anexa 4).  

 

Art.10. Precizări finale 

 a) Licitația se va ține în limba română, iar toate documentele de înscriere la licitație precum și cele 
depuse pe parcursul licitației vor fi întocmite în limba română. Fiecare licitant va fi reprezentat oficial 
în ring de o singură persoană. 
b) În timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise:  
-perturbarea ședinței prin orice mijloace 
-acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor  
-răspândirea de informații false, de natură a influența rezultatul licitației sau alte acțiuni contrare 
scopului licitației. 
c) Licitanții/ofertanţii care încalcă cele menționate anterior vor fi excluși de la licitație și vor pierde 
dreptul la restituirea garanției de participare. 
d) Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia la sediul vânzătorului.  



e) Predarea bunurilor conform anexei nr.1 se face prin proces – verbal de predare-primire numai după 
plata integrală a contravalorii bunurilor anexei nr.1  adjudecate.  
f) Toate obligațiile privind ridicarea, transportul și alte cheltuieli legate de preluarea utilajelor anexei 
nr.1 sunt în sarcina și pe cheltuiala cumpărătorului.  
g) Ofertanţii nu pot formula contestaţii cu privire la documentaţia licitaţiei (caietul de sarcini) după 
deschiderea şedinţei de licitaţie.  
h) După desfăşurarea licitaţiei publice deschise, participanţii la licitaţie, pot formula contestaţii cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, care se depun la registratura Primăriei comunei Bucsani  
în termen de maxim 24 ore de la încheierea şedinţei de licitaţie. 
i) Primaria Comunei Bucsani este obligata sa solutioneze contestatia in termen de  5 zile de la 
depunerea acesteia si  va comunica in scris raspunsul sau contestatarului.  
În cazul in care contestatia este intemeiata, se va revoca, daca este cazul desemnarea ofertantului 
castigator si se va notifica acest lucru tuturor ofertantilor. Simultan se va decide anularea licitatiei si 
organizarea unei noi licitatii in conditiile prevazute de lege. 
j) In cazul in care contestatarul nu este multumit de modul de solutionarea a contestatiei se poate 
adresa  instantei de judecata in termen de 10 zile de la comunicarea solutiei, fiind obligat sa notifice 
acest lucru autoritatii publice care a organizat licitatia publica. 
 
 
Prezentul Caiet de Sarcini are caracter obligatoriu și nerespectarea lui de către participantii la licitație 
atrage excluderea acestora și după caz pierderea garanțiilor depuse. 
 
 
 
 

 

 



 

ANEXA NR.1  

LISTA BUNURILOR SCOASE DIN FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII  

Nr.crt. Denumire bun Stare tehnică Elemente de identificare PREȚ BUN SCOS DIN FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA 

VALORIFICĂRII (LEI)  

1. Autospecializata 

transport copii 

Necorespunzător  Categoria de bază: Autospecializata 

Marca : ARO  

Tipul /Varianta : 339TC  

Număr de identificare:  UU3AVOSE821235312 

Tip motor : combustibil motorina  

Capacitate cilindrică : 2660 cm3 

Numărul axelor : 2  

Putere : 64 kw 

Numar inmatriculare  : DB 05 DIT 

Anul inmatricularii : 2002 

1.640 

2. Automobil mixt Necorespunzător Marca : DACIA  

Tipul /Varianta : D1F71X/DOUBLE CAB 1.9D 

Număr de identificare:  UU1D1F71X33305877 

Tip motor : combustibil motorina  

Capacitate cilindrică : 1870 cm3 

Numărul axelor : 2  

Putere : 45 kw 

Numar inmatriculare  : DB 05 AUO 

Anul inmatricularii : 2002 

1.110 



3, Autobuz turistic Necorespunzător Marca : AUTOBUZ 

Tipul /Varianta : 111  RDT 

Număr de identificare:  25881 

Tip motor : combustibil motorina  

Capacitate cilindrică : 10335 cm3 

Putere : 141 kw 

Numar inmatriculare  : DB 05 CTT 

Anul inmatricularii : 1987 

6.545 

4. Remorca Necorespunzător Categoria : Remorcă  

Caroseria : Agricola/Benă basculabilă  

Marca : I.M.MÂRȘA  

Tipul /Varianta :  RBA  5   

Număr de identificare : 10482 

1.540 

   TOTAL GENERAL 10.853 LEI 

 

 



 

ANEXA 2 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 

Subsemnatul_____________________________,domiciliat in _______________________________, 
posesor al ______, seria________, nr__________ reprezentant legal al SC______________________, 
cu sediul in _______________________________, CUI______________, nr ORC_______________, 
declar pe propria raspundere ca  sotul/sotia, fratii, copiii si parintii mei nu fac parte din comisia de 
evaluare a mijloacelor fixe din inventarul comunei Baleni, judetul Dambovita si nici din comisia de 
licitatie publica deschisa cu strigare pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune ale Primariei 
Comunei Bucsani. 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                             Semnatura/ Stampila 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

 
1. Denumirea persoanei juridice / fizice:................................................................................................ 

2. Sediu /adresa: ........................................................................................................................., telefon 
/fax................................... 

3. Date de identificare a licitantului: ......................................................................................................  

4. Contul si banca: .................................................................................................................................. 

5. Garanţia de participare s-a constituit prin : - Chitanţa/OP  nr. ………………………./……………. 

 6. Persoana fizică imputernicită……………………………………………………………………….. 
7. Am luat cunostinţă de prevederile Caietului de Sarcini şi ne angajam ca, în cazul în care ne 
adjudecam licitaţia să încheiem contractul de vânzare-cumparare si sa achitam pretul adjudecat  în cel 
mult 10 zile  de la data desfaşurării licitaţiei/dupa caz, de la data solutionarii contestatiei.  

8. În cazul neîndeplinirii culpabile a condiţiilor impuse prin Caiet de sarcini privind vânzarea prin  
licitaţie publică cu strigare acceptăm necondiţionat pierderea garanţiei de participare depusă.  

9. Răspund conform normelor legale în vigoare pentru realitatea datelor şi a informaţiilor furnizate şi 
pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta cerere, precum şi prin celelalte documente 
depuse la înscrierea la licitaţie. 

 

 

Data                                                                                                    Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

ANEXA 4 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

Noi, (denumirea completă a licitantului) ______________________________________________ 
__________________________________________ , având sediul social /adresa  in____________ 
__________________________________________ , telefon/fax____________________reprezentată 
legal prin (nume, prenume, funcţie)____________________________________________________ 
ÎMPUTERNICIM prin prezenta pe dl/d-na 
_________________________________________________________________ (adresa) 
__________________________________________________ care se legitimează cu  (C.I.) seria 
_____nr.___________emis de_____________________la data de___________ sau cu pașaport 
seria_______nr._____________emis de_________________________________ la data de 
__________ SĂ PARTICIPE ŞI SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE NOSTRU ŞI PENTRU NOI la licitaţia 
publică deschisă cu strigare, organizată de PRIMĂRIA BUCSANI   în data de ____________ , 
precum şi la etapele urmatoare , pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune. 

 

 

Data__________                                                                    Semnatura, Stampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 5 

 

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE  

nr. __________ / _______________ 

 

Intre: PRIMĂRIA COMUNEI BUC ȘANI, cu sediul în comuna Bucșani, Strada Principală ,nr. 1228, 
județul Dâmbovița cod fiscal 4344490, telefon : 0245-235041, fax:0245-235041, reprezentată legal 
prin PRIMAR NIȚĂCONSTANTIN   în calitate de Vânzător 

 şi  

..................................................…………………………………………….,cu sediul/domiciliul în 

..............……..………………….…………………………CI seria…….nr…………….eliberata la data 
de………………de catre..…………………………….../înmatriculată la Oficiul National al Registrului 
Comerţului……....................................CUI..................………………….….…cont IBAN 
................................................................................................................. deschis la....................………., 
reprezentată legal  prin ........................…………………………..în calitate de Cumpărător 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE  

1.1. În baza Procesului verbal de licitaţie nr ............................... s-a încheiat prezentul contract în 
următoarele condiţii: PRIMĂRIA COMUNEI BUCȘANII  vinde şi 
…………………………………………………… cumpără BUNURILE SCOASE DIN FUNCTIUNE 
CONFORM ANEXEI 1 

Bunurile se predă cu următorul inventar: ……………………… 

2. PREŢUL  
2.1. Preţul de cumpărare stabilit prin licitaţie este de ..............................lei. 

 3. DEFINIŢII  

3.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
 a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între vânzător 
si cumpărător;  
b) vânzător si cumpărător - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
 c) preţul contractului - preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;  
d) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  
e) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

4. CONDIŢII DE PLATĂ  
4.1. Vânzarea se face cu plata integrală a contravalorii bunurilor. 



4.2. Suma depusa drept garantie de participare devine parte din valoarea contractului, iar vanzatorul va 
deduce contravaloarea acesteia, platind diferenta de suma pana la pretul adjudecat al bunurilor.   
 
4.3. Predarea bunurilor se face prin Proces – Verbal de predare-primire numai după ce Cumpărătorul 
face dovada plăţii integrale abunurilor  adjudecate. 
 4.4. Plata se va face în termen de 10 zile de la data licitatiei sau in cazul in care exista contestatii 
termenul curge de la finalizarea procedurii de solutionare a contestatiilor, în contul 
RO47TREZ27121390201XXXXX      deschis la TREZORERIA TÂRGOVIȘTE                                                                                                                                                     

4.5. Neplata în conformitate cu cele de mai sus conduce la rezilierea contractului, anularea vânzării şi 
pierderea garanţiei de participare.  

6. CONDIŢII DE LIVRARE  
6.1. Cumpărătorul se angajează să preia bunurile scoase din functiune  „aşa cum este", „acolo unde 
este". 
6.2. Predarea bunurilor se va face pe bază de Proces – Verbal de predare primire care devine anexa la 
contract.  
6.3. Vânzătorul se angajează să predea bunurile libere de orice sarcini. 

7. OBLIGAŢII CONTRACTUALE 
7.1. Vânzătorul garantează că nu există sechestru sau gaj pe bunurile scoase din functiune care fac 
obiectul contractului. 
7.2. Toate taxele şi cheltuielile legate de preluarea bunurilor vor fi suportate de Cumpărător. 
7.3. Toate cheltuielile legate de încarcarea - descărcarea, remorcarea, transportul, asigurarea şi altele 
asemenea pentru bunurile scoase din functiune  vor fi în sarcina Cumpărătorului.  

8. FORŢA MAJORĂ  
8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu respectarea condiţiilor legale.  

9. ALTE CLAUZE  
9.1. Eventualele litigii care pot apărea în derularea contractului, vor fi soluţionate de părţi pe cale 
amiabilă, iar în caz de nerezolvare, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 
 9.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional. 

10. DISPOZIŢII FINALE 
10.1. Acest contract intră în vigoare la data semnării şi înregistrării lui la sediul Vânzătorului.  
10.2. Caietul de sarcini  a licitatiei, Procesul verbal de licitaţie şi Procesul - Verbal de predare-primire 
devin anexe la contract.  
10.3. Acest contract este încheiat astazi, ___________________,  în 2 exemplare, din care unul pentru 
vanzator si unul pentru cumparator. 

 

Vânzător                                                                                                      Cumpărător 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCȘANI 

Primar, 

NIȚĂ CONSTANTIN                                    


