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Anexa nr.1  

 

STUDIUL DE OPORTUNITATE 

 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de teren aflate 

în proprietatea privată a comunei Victoria, județul Iași 

 

 OBIECTIVELE STUDIULUI  

  

 Descrierea bunurilor ce urmează a fi licitate spre vânzare, motivele de ordin economic, 

financiar, social și de mediu care justifică vânzarea, prețul de pornire al licitației, investițiile necesare 

pentru funcționarea și realizarea obiectivului, modalitatea de vânzare a terenurilor.  

  

 A. OBIECTUL VÂNZĂRII SI DESCRIEREA BUNULUI 

  

 Obiectul vânzării il reprezinta terenurile situate în: 

 
 A) Teren intravilan sat Victoria: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral  

Suprafata lot 

-mp- 

1. Teren intravilan Victoria  T66,P 749/149 60972 1.049,00 

2. Teren intravilan Victoria T66,P 749/4 60828 1.075,00 

3. Teren intravilan Victoria T66,P 749/3 60827 1.075,00 

4. Teren intravilan Victoria T66,P 749/2 60826 1.075,00 

5. Teren  intravilan Victoria T66,P 749/1 60825 1.075,00 

6. Teren intravilan Victoria T66,P 749/176 60999 849,00 

7. Teren intravilan Victoria T66,P 749/174 60997 696,00 

8. Teren intravilan Victoria T66,P 749/172 60995 1.073,00 

9. Teren intravilan Victoria T66,P 749/170 60993 930,00 

10. Teren intravilan Victoria T66,P 749/168 60991 1.001,00 

11. Teren intravilan Victoria T66,P 749/166 60989 1.012,00 

12. Teren intravilan Victoria T66,P 749/164 60987 1.023,00 

13. Teren intravilan Victoria T66,P 749/162 60985 1.035,00 

14. Teren intravilan Victoria T66,P 749/160 60983 943,00 

15. Teren intravilan Victoria T66,P 749/158 60981 960,00 

16. Teren intravilan Victoria T66,P 749/156 60979 1.000,00 

17 Teren intravilan Victoria T66,P 749/154 60977 1.000,00 

18. Teren intravilan Victoria T66,P 749/152 60975 1.000,00 

19. Teren intravilan Victoria T66,P 749/150 60973 1.000,00 

20. Teren intravilan Victoria T66,P 749/148 60971 1.000,00 

21. Teren intravilan Victoria T66,P 749/146 60969 1.000,00 

22. Teren intravilan Victoria T66,P 749/144 60967 1.000,00 

23. Teren intravilan Victoria T66,P 749/142 60965 1.000,00 

24. Teren intravilan Victoria T66,P 749/140 60963 1.000,00 

25. Teren intravilan Victoria T66,P 749/138 60961 1.000,00 

26. Teren intravilan Victoria T66,P 749/136 60959 1.000,00 

27. Teren intravilan Victoria T66,P 749/134 60957 1.000,00 

28. Teren intravilan Victoria T66,P 749/132 60955 972,00 

29. Teren intravilan Victoria T66,P 749/113 60936 1.000,00 

30. Teren intravilan Victoria T66,P 749/87 64003 954,00 

31. Teren intravilan Victoria T66, P 749/34 63501 1.164,00 

32. Teren intravilan Victoria T66,P 749/94 60917 924,00 

  

B) Teren intravilan sat Sculeni: 
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Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral Suprafata lot   

-mp- 

1. Teren intravilan Sculeni T41,P319/5,320 

/5,321/5 

63945 1.083,00 

2. Teren intravilan Sculeni T42,A326/13/2 62827 1.634,00 

3. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT1 

62523 1.000,00 

4. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT2 

62524 594,00 

5. Teren intravilan Sculeni T42,A326/18 62820 1.313,00 

 

 C) Teren intravilan sat Frăsuleni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Frasuleni T8,P80/10 61346 1.000,00 

2. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63722 1.079,00 

3. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63733 1.186,00 

 

D) Teren intravilan în sat Șendreni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Șendreni T8, P77/6/1, 

P77/6/2 

64504 2.244,00 

 

 

B. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ȘI  DE MEDIU 

CARE JUSTIFICA VÂNZAREA 

 

 1. Motivaţia pentru componenta economica: 

- administrarea eficienta a domeniului privat al comunei Victoria pentru atragerea de venituri 

suplimentare la bugetul local; 

 2. Motivaţia pentru componenta financiară:  

Principalele avantaje ale vânzării terenurilor sunt următoarele:  

- cumpărătorul va achita autorităţii care vinde contravaloarea terenului licitat și astfel se aduc fonduri 

la bugetul local.  

- întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a terenului cumpărat cade în sarcina 

cumpărătorului. 

 3. Motivaţia pentru componenta socială:  

- crearea unui climat care sa atraga si investitii ce au un impact pozitiv asupra comunitatii. 

- dezvoltarea comunității prin creearea de noi locuințe și întemeierea familiilor noi. 

 4. Motivaţia pentru componenta de mediu:  

- cumpărătorul va avea obligaţia să respecte toată legislaţia în vigoare pe probleme de mediu.  

- va lua toate măsurile necesare pentru diminuarea si evitarea poluării solului si a apei subterane, cu 

efecte asupra sănătăţii populaţiei; 

- gestionarea eficientă a deşeurilor si menţinerea cu stricteţe a condiţiilor de igienă cerute de 

reglementările legale in vigoare; 

 

 C. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI 

  

 Prețul de pornire al licitației este stabilit în caietul de sarcini, pe baza evaluărilor efectuate de 

un evaluator autorizat ANEVAR. 

 

 D. MODALITATEA DE VÂNZARE A TERENURILOR 
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 Modalitatea de vânzare a terenurilor proprietate privată a Comunei Victoria este cea prin 

licitatie publica. 

  

 E. INVESTITIILE NECESARE PENTRU REALIZAREA SI FUNCȚIONAREA 

OBIECTIVULUI 

  

 Se vor efectua toate lucrarile care sa ofere terenului destinatia pentru care s-a cumpărat.  

 Investitiile şi lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea autorizatiei de construire în 

conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile şi completările ulterioare. 

 Obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare realizarii investitiei cade in sarcina 

cumpărătorului.  

  

 F.    ALTE CLAUZE 

 

 Procedura de organizare a licitației pentru vânzarea terenurilor se va realiza în cel puțin 20 

(douazeci) zile de la data publicarii anuntului. 

  

 

 

    

      

            Inițiator proiect hotărâre,       Avizat pentru legalitate: 

               Primar Daniel Crețu        Secretar general, 

           Roșca Mădălina 
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Anexa nr. 2  

 

CAIET DE SARCINI 

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor suprafețe de teren aflate 

în proprietatea privată a comunei Victoria, județul Iași 

 

 

 1. OBIECTUL VÂNZĂRII 

1.1. Se supune licitaţiei publice deschise în vederea vânzării următoarele suprafețe de teren: 

 A) Teren intravilan sat Victoria: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral  

Suprafata lot 

-mp- 

1. Teren intravilan Victoria  T66,P 749/149 60972 1.049,00 

2. Teren intravilan Victoria T66,P 749/4 60828 1.075,00 

3. Teren intravilan Victoria T66,P 749/3 60827 1.075,00 

4. Teren intravilan Victoria T66,P 749/2 60826 1.075,00 

5. Teren  intravilan Victoria T66,P 749/1 60825 1.075,00 

6. Teren intravilan Victoria T66,P 749/176 60999 849,00 

7. Teren intravilan Victoria T66,P 749/174 60997 696,00 

8. Teren intravilan Victoria T66,P 749/172 60995 1.073,00 

9. Teren intravilan Victoria T66,P 749/170 60993 930,00 

10. Teren intravilan Victoria T66,P 749/168 60991 1.001,00 

11. Teren intravilan Victoria T66,P 749/166 60989 1.012,00 

12. Teren intravilan Victoria T66,P 749/164 60987 1.023,00 

13. Teren intravilan Victoria T66,P 749/162 60985 1.035,00 

14. Teren intravilan Victoria T66,P 749/160 60983 943,00 

15. Teren intravilan Victoria T66,P 749/158 60981 960,00 

16. Teren intravilan Victoria T66,P 749/156 60979 1.000,00 

17 Teren intravilan Victoria T66,P 749/154 60977 1.000,00 

18. Teren intravilan Victoria T66,P 749/152 60975 1.000,00 

19. Teren intravilan Victoria T66,P 749/150 60973 1.000,00 

20. Teren intravilan Victoria T66,P 749/148 60971 1.000,00 

21. Teren intravilan Victoria T66,P 749/146 60969 1.000,00 

22. Teren intravilan Victoria T66,P 749/144 60967 1.000,00 

23. Teren intravilan Victoria T66,P 749/142 60965 1.000,00 

24. Teren intravilan Victoria T66,P 749/140 60963 1.000,00 

25. Teren intravilan Victoria T66,P 749/138 60961 1.000,00 

26. Teren intravilan Victoria T66,P 749/136 60959 1.000,00 

27. Teren intravilan Victoria T66,P 749/134 60957 1.000,00 

28. Teren intravilan Victoria T66,P 749/132 60955 972,00 

29. Teren intravilan Victoria T66,P 749/113 60936 1.000,00 

30. Teren intravilan Victoria T66,P 749/87 64003 954,00 

31. Teren intravilan Victoria T66, P 749/34 63501 1.164,00 

32. Teren intravilan Victoria T66,P 749/94 60917 924,00 

  

B) Teren intravilan sat Sculeni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

Suprafata lot   

-mp- 

1. Teren intravilan Sculeni T41,P319/5,320 

/5,321/5 

63945 1.083,00 

2. Teren intravilan Sculeni T42,A326/13/2 62827 1.634,00 

3. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT1 

62523 1.000,00 

4. Teren intravilan Sculeni CV.6,P- 62524 594,00 
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(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT2 

5. Teren intravilan Sculeni T42,A326/18 62820 1.313,00 

 

 C) Teren intravilan sat Frăsuleni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Frasuleni T8,P80/10 61346 1.000,00 

2. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63722 1.079,00 

3. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63733 1.186,00 

 

D) Teren intravilan în sat Șendreni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Șendreni T8, P77/6/1, 

P77/6/2 

64504 2.244,00 

 

1.2. Condiţiile de calificare ale ofertanţilor vor fi stabilite şi detaliate de Consiliul Local 

Victoria prin Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise organizată pentru 

vânzarea terenurilor menționate la SECŢIUNEA I, INFORMAŢII GENERALE, punctul A.1.3. 

 1.3. Terenurile aparţin domeniului privat al comunei Victoria. 

 

 2. FORMA DE LICITAŢIE  

Vanzarea se face prin licitaţie publică in conformitate cu prevederile art. 334-346, art. 363, 

alin. (1)-(2) și alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 

  

 3 . ELEMENTE DE PREŢ 

 3.1.(1) Preţul minim de pornire a licitaţiei pentru vânzarea terenurilor sunt:  

A) Teren intravilan sat Victoria: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral  

Suprafata lot 

-mp- 

Valoare de 

piata  

-Lei- 

1. Teren intravilan Victoria  T66,P 749/149 60972 1.049,00 17.301,00 

2. Teren intravilan Victoria T66,P 749/4 60828 1.075,00 16.693,00 

3. Teren intravilan Victoria T66,P 749/3 60827 1.075,00 16.693,00 

4. Teren intravilan Victoria T66,P 749/2 60826 1.075,00 16.693,00 

5. Teren  intravilan Victoria T66,P 749/1 60825 1.075,00 16.693,00 

6. Teren intravilan Victoria T66,P 749/176 60999 849,00 13.837,00 

7. Teren intravilan Victoria T66,P 749/174 60997 696,00 11.234,00 

8. Teren intravilan Victoria T66,P 749/172 60995 1.073,00 16,663,00 

9. Teren intravilan Victoria T66,P 749/170 60993 930,00 14.307,00 

10. Teren intravilan Victoria T66,P 749/168 60991 1.001,00 15.470,00 

11. Teren intravilan Victoria T66,P 749/166 60989 1.012,00 15.643,00 

12. Teren intravilan Victoria T66,P 749/164 60987 1.023,00 15.836,00 

13. Teren intravilan Victoria T66,P 749/162 60985 1.035,00 16.034,00 

14. Teren intravilan Victoria T66,P 749/160 60983 943,00 14.520,00 

15. Teren intravilan Victoria T66,P 749/158 60981 960,00 14.782,00 

16. Teren intravilan Victoria T66,P 749/156 60979 1.000,00 15.455,00 

17 Teren intravilan Victoria T66,P 749/154 60977 1.000,00 15.455,00 

18. Teren intravilan Victoria T66,P 749/152 60975 1.000,00 15.455,00 

19. Teren intravilan Victoria T66,P 749/150 60973 1.000,00 15.455,00 

20. Teren intravilan Victoria T66,P 749/148 60971 1.000,00 15.455,00 
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21. Teren intravilan Victoria T66,P 749/146 60969 1.000,00 15.455,00 

22. Teren intravilan Victoria T66,P 749/144 60967 1.000,00 15.455,00 

23. Teren intravilan Victoria T66,P 749/142 60965 1.000,00 15.455,00 

24. Teren intravilan Victoria T66,P 749/140 60963 1.000,00 15.455,00 

25. Teren intravilan Victoria T66,P 749/138 60961 1.000,00 15.455,00 

26. Teren intravilan Victoria T66,P 749/136 60959 1.000,00 15.455,00 

27. Teren intravilan Victoria T66,P 749/134 60957 1.000,00 15.455,00 

28. Teren intravilan Victoria T66,P 749/132 60955 972,00 15.025,00 

29. Teren intravilan Victoria T66,P 749/113 60936 1.000,00 16.445,00 

30. Teren intravilan Victoria T66,P 749/87 64003 954,00 15.648,00 

31. Teren intravilan Victoria T66, P 749/34 63501 1.164,00 19.330,00 

32. Teren intravilan Victoria T66,P 749/94 60917 924,00 15.129,00 

  

B) Teren intravilan sat Sculeni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral Suprafata 

lot   

-mp- 

Valoare de 

piata –Lei- 

1. Teren intravilan Sculeni T41,P319/5,320 

/5,321/5 

63945 1.083,00 18.326,00 

2. Teren intravilan Sculeni T42,A326/13/2 62827 1.634,00 39.150,00 

3. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT1 

62523 1.000,00 23.374,00 

4. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT2 

62524 594,00 13.644,00 

5. Teren intravilan Sculeni T42,A326/18 62820 1.313,00 31.188,00 

 

 C) Teren intravilan sat Frăsuleni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral 

atribuit 

Suprafata 

lot  

–mp- 

Valoare de 

piata 

 -Lei- 

1. Teren intravilan Frasuleni T8,P80/10 61346 1.000,00 15.455,00 

2. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63722 1.079,00 16.762,00 

3. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63733 1.186,00 18.548,00 

 

D) Teren intravilan în sat Șendreni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar cadastral 

atribuit 

Suprafata 

lot  

–mp- 

Valoare de 

piata 

 -Lei- 

1. Teren intravilan Șendreni T8, P77/6/1, 

P77/6/2 

64504 2.244,00 15.455,00 

 

 (2) Preţul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitaţiei publice deschise. 

(3) Preţul de pornire a licitaţiei de vânzare a terenurilor este cel menționat la punctul 3.1.  

(4) Pasul de licitare (suma fixa in bani care reprezintă minimum supralicitării) este de 0,10 lei/ 

mp. 

(5) Garanția de participare la licitație este în cuantum de 500 lei. 

 3.2 Până la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul are obligatia de 

a achita integral valoarea adjudecată. 

 3.3. Neplata preţului în termen şi în condiţiile stabilite duce la anularea licitaţiei şi la pierderea 

garanţiei de participare la licitatie. 

 

 4. TERMENE 
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(1) Licitaţia va avea loc în data si ora stabilita de vanzator ulterior aprobării prezentei hotărâri 

iar comisia de licitație va fi numită prin Dispozitia Primarului. 

(2) Termenul limită de depunere a ofertelor va fi consemnat în anunțul privitor la licitație. 

 

DREPTURILE PĂRŢILOR 

 Drepturile vânzătorului 

 4.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanţii de participare la licitaţie 

 4.2. În cazul adjudecării unui teren prin licitaţie, garanţia de participare la licitaţie a 

ofertantului câștigător se constituie în garanţie de bună execuţie a contractului. Garanţia de bună 

execuţie a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în 

prezentul caiet de sarcini şi a contractului de vânzare-cumpărare. Această garanţie se va restitui, după 

caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligaţiilor asumate. 

 Drepturile cumpărătorului 

 4.3. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, 

terenul care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare. 

  

 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 Obligaţiile cumpărătorului 

 5.1. Cumpărătorul are obligaţia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în maxim 15 

(cincisprezece) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar, vânzătorul va 

organiza o nouă licitaţie. 

 5.2. Cumpărătorul are  obligaţia de a achita preţul terenului până la data încheierii contractului 

de vânzare – cumpărare. 

 5.3. Cumpărătorul îşi asuma riscul existenţei pe teren a unor reţele edilitare şi va suporta pe 

cheltuială proprie toate lucrările de deviere a reţelelor edilitare care afectează terenul. 

 5.4. Cumpărătorul are obligația de a asigura accesul nelimitat al furnizorilor de utilități pentru 

efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere a rețelelor ediliare care pot exista pe teren. 

 5.5. Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile aferente vânzării. 

 Obligaţiile vânzătorului 

 5.6. Vânzătorul are obligaţia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în maxim 15 

(cincisprezece) zile calendaristice de la data adjudecării terenului, în condiţiile în care cumpărătorul a 

achitat integral preţul terenului. 

5.7.  Vânzătorul are obligaţia  să pună la dispoziţia cumpărătorului terenul liber de orice 

sarcini. 

5.8.Vânzătorul are obligația să  predea  cumpărătorului    bunul  vândut  pe  baza  unui   

proces verbal  de  predare primire, în termen de 30 zile calendaristice de la data încasării prețului. 

 5.9. Vânzătorul are obligaţia să nu îl tulbure pe cumpărător în exerciţiul drepturilor rezultate 

din contractul de vânzare cumpărare. 

  

 6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 6.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se 

vor soluţiona pe cale amiabilă şi se vor notifica prin acte adiţionale la contract. 

 6.2. În cazul rezilierii contractului, din vina cumpărătorului, comuna Victoria devine 

proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenţie sub formă bănească sau 

sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plăţile efectuate anterior de către acesta. 

 6.4. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se 

vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre 

soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun. 

 

 7. DISPOZITII FINALE 

 7.1. Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

 - au debite față de bugetul local al Comunei Victoria, judeţul Iaşi; 

 - au fost declarați câștigători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contractul de vânzare 

cumpărare cu Comuna Victoria, judeţul Iaşi. 

 7.2. Drepturile şi îndatoririle părţilor stabilite prin contract sunt imperative. 

 

            Inițiator proiect hotărâre,       Avizat pentru legalitate: 

               Primar Daniel Crețu        Secretar general, 

           Roșca Mădălina 
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 Anexa nr. 3  

 

INSTRUCȚIUNI  

 

DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

PENTRU VÂNZAREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A 

COMUNEI VICTORIA 

 

          SECŢIUNEA I 

INFORMAŢII GENERALE 

 

A.1.1. Date de identificare ale proprietarului:  

 Drept de proprietate: conform caietului de sarcini-parte integrantă din prezentele instrucţiuni 

de licitaţie. 

 Drept de administrare – Consiliul Local al comunei Victoria 

 Adresa: satul Victoria, comuna Victoria, județul Iași  

 Cod fiscal : 4540305 

 Numărul de telefon, fax: 0232/295120;  

 

A.1.2 Date de identificare ale organizatorului procedurii:  

 Primăria comunei Victoria  

 Adresa: satul Victoria, comuna Victoria, județul Iași  

 e-mail: primariavictoria@yahoo.com 

 

A.1.3 Obiectul procedurii de licitaţie publică deschisă  

Obiectul procedurii îl constituie vânzarea terenurilor identificate în: 

            A) Teren intravilan sat Victoria: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral  

Suprafata lot 

-mp- 

1. Teren intravilan Victoria  T66,P 749/149 60972 1.049,00 

2. Teren intravilan Victoria T66,P 749/4 60828 1.075,00 

3. Teren intravilan Victoria T66,P 749/3 60827 1.075,00 

4. Teren intravilan Victoria T66,P 749/2 60826 1.075,00 

5. Teren  intravilan Victoria T66,P 749/1 60825 1.075,00 

6. Teren intravilan Victoria T66,P 749/176 60999 849,00 

7. Teren intravilan Victoria T66,P 749/174 60997 696,00 

8. Teren intravilan Victoria T66,P 749/172 60995 1.073,00 

9. Teren intravilan Victoria T66,P 749/170 60993 930,00 

10. Teren intravilan Victoria T66,P 749/168 60991 1.001,00 

11. Teren intravilan Victoria T66,P 749/166 60989 1.012,00 

12. Teren intravilan Victoria T66,P 749/164 60987 1.023,00 

13. Teren intravilan Victoria T66,P 749/162 60985 1.035,00 

14. Teren intravilan Victoria T66,P 749/160 60983 943,00 

15. Teren intravilan Victoria T66,P 749/158 60981 960,00 

16. Teren intravilan Victoria T66,P 749/156 60979 1.000,00 

17 Teren intravilan Victoria T66,P 749/154 60977 1.000,00 

18. Teren intravilan Victoria T66,P 749/152 60975 1.000,00 

19. Teren intravilan Victoria T66,P 749/150 60973 1.000,00 

20. Teren intravilan Victoria T66,P 749/148 60971 1.000,00 

21. Teren intravilan Victoria T66,P 749/146 60969 1.000,00 

22. Teren intravilan Victoria T66,P 749/144 60967 1.000,00 

23. Teren intravilan Victoria T66,P 749/142 60965 1.000,00 

24. Teren intravilan Victoria T66,P 749/140 60963 1.000,00 

25. Teren intravilan Victoria T66,P 749/138 60961 1.000,00 

26. Teren intravilan Victoria T66,P 749/136 60959 1.000,00 

27. Teren intravilan Victoria T66,P 749/134 60957 1.000,00 
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28. Teren intravilan Victoria T66,P 749/132 60955 972,00 

29. Teren intravilan Victoria T66,P 749/113 60936 1.000,00 

30. Teren intravilan Victoria T66,P 749/87 64003 954,00 

31. Teren intravilan Victoria T66, P 749/34 63501 1.164,00 

32. Teren intravilan Victoria T66,P 749/94 60917 924,00 

  

B) Teren intravilan sat Sculeni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

Suprafata lot   

-mp- 

1. Teren intravilan Sculeni T41,P319/5,320 

/5,321/5 

63945 1.083,00 

2. Teren intravilan Sculeni T42,A326/13/2 62827 1.634,00 

3. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT1 

62523 1.000,00 

4. Teren intravilan Sculeni CV.6,P-

(49,48,48/1,48/1, 

47/1/2,46)LOT2 

62524 594,00 

5. Teren intravilan Sculeni T42,A326/18 62820 1.313,00 

 

 C) Teren intravilan sat Frăsuleni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Frasuleni T8,P80/10 61346 1.000,00 

2. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63722 1.079,00 

3. Teren intravilan Frasuleni T17,A140 63733 1.186,00 

 

D) Teren intravilan în sat Șendreni: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lot Identificare 

cadastrala 

Numar 

cadastral 

atribuit 

Suprafata lot  

–mp- 

1. Teren intravilan Șendreni T8, P77/6/1, 

P77/6/2 

64504 2.244,00 

 

Descrierea terenului  

 

1) Dreptul de proprietate. Situaţia juridică  

 Aspecte privind dreptul de proprietate sunt prezentate în caietul de sarcini-anexat prezentelor 

instrucţiuni. Terenul nu este gajat pentru credite bancare şi nu este ipotecat.  

 Cumpărătorul îşi asumă riscul existenţei pe teren a unor reţele edilitare şi va suporta pe 

cheltuială proprie toate lucrările de deviere a reţelelor edilitare care afectează terenul.  

 Ofertantul are obligaţia de a vizita terenul. Cumpărătorul nu poate solicita vânzătorului să 

modifice caracteristicile şi proprietăţile fizice ale terenului (să realizeze nivelări, amenajări de accese, 

deviere canal colector etc). Obligatiile pe care vânzătorul terenului şi le asumă sunt prezentate detaliat 

în caietul de sarcini anexat prezentelor instrucţiuni.  

 

2) Amplasarea şi localizarea proprietăţii  

 Proprietatea este amplasată în intravilanul satului Victoria, intravilanul satului Sculeni și  

intravilanul satului Frăsuleni, comuna Victoria, județul Iași. 

 

A.1.4 Forma de licitație 

- Vanzarea se face prin licitaţie publică in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ al Romaniei. 
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A.1.5 Temeiul legal al organizării procedurii:  

- În baza art. 334-346, art. 363, alin. (1)-(2) și alin. (4)-(5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administratativ; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată. 

 

A.1.6 Preţul de pornire a licitaţiei  

- Preţul de pornire a licitaţiei de vânzare a terenurilor este cel menționat în caietul de sarcini la la 

punctul 3.1.  

- Pasul de licitare (suma fixa in bani care reprezintă minimum supralicitării) este de 0,10 lei/ mp. 

 

A.1.7 Condiţii de participare la procedură  

- Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care 

îndeplinește următoarele condiții:  

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;  

b) a depus oferta, impreună cu toate documentele solicitate in documentația de atribuire, in 

termenele prevazute in anuntul de licitație;  

c) are indeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor și a contrubuțiilor 

către bugetul consolidat al statului si către bugetul local;  

d) nu este in stare de insolvență, faliment sau lichidare; 

- Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație 

publică anterioară privind bunurile Comunei Victoria, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori 

nu a platit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la 

desemnarea persoanei respective drept câștigatoare la licitație. 

  

SECŢIUNEA II  

OFERTA 

 

B.1 Elaborarea ofertei  

 

B.1.1 Costul asociat elaborării si prezentării ofertei  

 Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a 

documentelor care o însoţesc, iar organizatorul procedurii nu va fi responsabil sau răspunzător pentru 

costurile respective.  

 

B.1.2 Limba de redactare a ofertei  

 Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.  

 

B.1.3 Perioada de valabilitate a ofertei  

 Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioadă de 30 de zile de la data 

deschiderii acesteia.  

 Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută va fi respinsă de comisia 

de licitaţie ca fiind necorespunzătoare.  

 

B.1.4 Documentele ofertei  

1.4.1.Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă :  

 a. Propunerea financiară. Ofertantul va elabora propunerea financiară utilizând modelul 

prezentat în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni. Preţul va fi exprimat în lei/întreaga suprafață, 

cu respectarea prevederilor caietului de sarcini în ceea ce priveşte preţul.   

b. Declaraţia de participare. Ofertantul trebuie să prezinte declaraţia de participare în 

conformitate cu modelul prevăzut in anexa nr.1 la prezentele instrucţiuni.  

 Depunerea declaraţiei de participare reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a 

achiziţiona terenul în condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni şi caietul de sarcini şi de a semna 

contractul de vânzare-cumpărare a terenului cu Comuna Victoria. 

c. Împuternicirea. Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care 

reprezentantul legal al ofertantului deleagă reprezentarea la prezenta procedură unei persoane, 

autorizând-o să semneze actele încheiate cu această ocazie.  

d. Garanţia pentru participare. Ofertantul trebuie sa prezinte documentul de plată a 

garanţiei pentru participare, în original şi copie. 

Pe lângă documentele de mai sus se mai adaugă următoarele: 
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1.4.2.Documente pentru ofertanti persoane juridice: 

 1. Documente care să ateste forma juridică a ofertantului: 

 - Act de identitate persoană fizică care depune oferta în caliate de administrator/împuternicit. 

- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul în raza 

căruia se află sediul social al ofertantului ; 

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului; 

 2. Acte doveditoare a stării materiale și financiare care să ateste capacitatea de cumpărare a 

terenului: 

- Scrisoare de bonitate bancara din partea unei banci prin care ofertantul isi poate dovedi 

capacitatea economico-financiara; 

- Certificat fiscal, eliberat de compartimentul impozite și taxe locale,  prin care să se ateste 

faptul că nu are datorii față de bugetul local al Comunei Victoria, județul Iași; 

- Declaratie pe proprie raspundere că nu este in procedura de reorganizare sau lichidare 

judiciară. 

 3. Împuternicire pentru reprezentantul societătii, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia. 

 4. O fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant, fara 

îngroșări, ștersături sau modificări, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele 

instrucţiuni. 

   

1.4.3.Documente pentru ofertanti persoane fizice: 

 1. Certificat fiscal, eliberat de compartimentul impozite și taxe locale, prin care să se ateste 

faptul că nu are datorii față de bugetul local al Comunei Victoria, județul Iași. 

 2. Documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa. 

 

B.1.5 Garanţia pentru participare  

(1)Ofertanţii au obligaţia să constituie garanţia pentru participare la licitaţie, angajându-se 

astfel să semneze contractul în cazul în care adjudecă imobilul. 

(2)Garanţia de participare la licitaţie va reprezenta avansul din valoarea de vânzare rezultată 

în urma licitaţiei, pentru cel ce adjudecă imobilul respectiv. 

(3)Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câştigător îşi retrage oferta pe 

perioada de valabilitate sau în cazul în care nu semnează contractul în termen. 

(4)Valoarea garanţiei de participare este de 500 lei. 

(5)Durata de valabilitate a garanţiei de participare este aceeaşi cu durata de valabilitate a 

ofertei, adică de 30 de zile de la data licitatiei. 

(6)Pentru persoanele fizice sau juridice participante care nu au câştigat licitaţia, fondurile 

constituite drept garanţie se vor restitui, la solicitare scrisă, în termen de 15 zile de la data adjudecării.  

(7)Garanţia pentru participare la licitație va fi achitata la casieria Primăriei Comunei Victoria. 

(8) Ofertele care nu sunt însoțite de dovada achitarii garantiei pentru participare vor fi 

respinse si returnate la deschidere.  

 

 B.2 Dreptul de a solicita clarificări  

 B.2.1 Orice potenţial ofertant care a obtinut un exemplar din prezentele instrucţiuni are 

dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea.  

 B.2.2 Organizatorul licitaţiei are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de 

clarificări, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 5 zile înainte de data limită pentru 

depunerea ofertelor.  

 B.2.3 Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări 

cu cel putin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.  

 B.2.4 Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor potenţialilor ofertanţi 

care au obtinut un exemplar din instrucţiuni, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat 

clarificările respective.  

 

 C. Prezentarea ofertelor  

 C.1 Data limita şi modalităţi pentru depunerea ofertei  

 C.1.1 Ofertantul trebuie sa ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de 

către organizatorul licitaţiei până la data și ora stabilită de vanzator în anuntul procedurii, la sediul 

Primăriei Comunei Victoria. 
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 Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea a organizatorului stabilită în prezentele 

instrucţiuni ori care este primită de către organizator după expirarea datei limită pentru depunere va fi 

respinsă şi se returnează nedeschisă.  

 C.1.2 Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către ofertanţi la sediul 

Primariei comunei Victoria din satul Victoria, comuna Victoria, județul Iași. 

 Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii 

ofertei, inclusiv forţa majoră.  

 C.1.3 Organizatorul licitaţiei are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei, caz 

în care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puţin 2 zile înainte de data limită stabilită 

iniţial, tuturor potenţialilor ofertanţi care au obţinut un exemplar din prezentele instrucţiuni.  

 

 C.2 Modul de prezentare a documentelor de licitație 

 C.2.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc.  

 C.2.2 Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală/pix neradiabilă şi vor fi 

semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să 

angajeze ofertantul în contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în 

acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale şi vor 

fi prezentate în original.  

 C.2.3 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă 

sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.  

 C.3 Sigilarea şi marcarea ofertei  

 C.3.1 Propunerea financiară se va introduce într-un plic mic separat sigilat (denumit 

plic interior), pe care se va menţiona “propunere financiară”. 
 C.3.2 Celelalte documente solicitate se vor introduce, împreună cu plicul care conţine 

propunerea financiară, într-un nou plic (denumit plic exterior), care se va sigila şi pe care se vor 

menţiona următoarele elemente:  

 denumirea şi adresa ofertantului;  

 denumirea şi adresa organizatorului licitaţiei;  

 ..menţiunea “PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ ORGANIZATĂ ÎN 

VEDEREA  VÂNZĂRII TERENULUI SITUAT ÎN INTRAVILANUL SATULUI 

VICTORIA/SCULENI/ȘENDRENI/FRĂSULENI, COMUNA VICTORIA, JUDEȚUL 

IAȘI, IDENTIFICAT ÎN CF _________ UAT VICTORIA ÎN SUPRAFATA DE 

_________ MP, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ___________, ORELE  

_________ 

 

 C.3.3 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la C.3.2 organizatorul 

licitaţiei nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  

 

 D.1. Retragerea ofertei  

 D.1.1 Orice ofertant are dreptul de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 

pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.  

 D.1.2 Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage oferta după expirarea datei limită stabilite 

pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de licitaţie şi a pierderii 

garanţiei pentru participare.  

 

 E. Deschiderea si evaluarea ofertelor  

 E.1 Deschiderea ofertelor  

 E.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de licitaţie stabilita prin Dispozitia 

Primarului  privind organizarea licitatiei si anuntul procedurii, la sediul Primăriei Comunei Victoria. 

Fiecare ofertant are obligaţia de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschidere, sub 

sancţiunea descalificării ofertei.  

 E.1.2 Comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmează 

să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor.  

 

 E.2. Examinarea documentelor care însoţesc oferta  

 E.2.1 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate menţionate 

în prezentele instrucţiuni de licitaţie.  

  

 E.3. Examinarea ofertelor  
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 E.3.1 Ofertele vor fi examinate de catre comisia de licitaţie.  

 E.3.2 Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele 

cazuri:  

 a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezentele instrucţiuni şi caietul de sarcini anexat 

acestora;  

 b) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod 

evident dezavantajoase pentru vânzător. 

 

 E.4. Criteriul aplicat pentru adjudecarea ofertelor  

 Prețul cel mai mare 

 

 E.5 Dreptul organizatorului licitaţiei de a anula aplicarea procedurii de licitaţie  

 Organizatorul licitaţiei are dreptul de a anula procedura de licitaţie dacă:  

 a) nu exista cel putin doi ofertanți calificați;  

 b) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:  

-fie sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;  

-fie nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în prezentele instrucţiuni;  

-fie conţin în propunerea financiară preţuri sub preţul de pornire stabilit;  

-fie conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru vânzător;  

 c) circumstanţe excepţionale afectează procedura de vânzare prin licitaţie sau este imposibilă 

încheierea contractului.  

 

 În această situaţie singura obligaţie a organizatorului licitaţiei este aceea de a restitui garanţia 

de participare la licitaţie.  

 

 E.6 Desfășurarea licitației 

 Comisia de licitație este numită prin dispoziția primarului. 

 Nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, 

membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copii și părinții acestor membrii. 

 Decizile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor. 

 Preşedintele comisiei de licitatie conduce întreaga activitate după următoarea procedură: 

 La data, ora şi locul anunţate prin publicaţie pentru desfăşurarea licitatiei, în prezenta 

membrilor comisiei de licitaţie, invita în sala pe toti ofertanţii (personal sau prin mandatar 

împuternicit prin procura autentica speciala), în vederea începerii licitaţiei; 

 Prezintă în mod succint prevederile legale în materie, procedura de desfăşurare a licitatiei şi a 

terenului care face obiectul licitatiei; 

 Pasul de licitare (suma fixa in bani care reprezintă minimum supralicitării) este de 0,10 

lei/mp; 

 Pentru licitare este obligatoriu să existe minimum doua oferte. 

 Se începe licitatia parcurgăndu-se următoarele etape: 

 Se verifica integritatea plicurilor în care s-au depus ofertele; 

 În cazul în care plicurile sunt sigilate, fapt recunoscut de ofertanti, se trece la deschiderea 

ofertelor; 

 Se verifică identitatea ofertantilor (pe baza buletinului de identitate şi a actului autentic de 

reprezentare); 

 Se verifică existenţa tuturor documentelor solicitate prin caietul de sarcini si instructiuni; 

 Se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, se face publică oferta fiecărui 

ofertant; 

 Se trece la supralicitare prin strigare directă, începând de la oferta cea mai mare inscrisa in 

formularul de oferta, plus pasul de licitare când oferta nu acoperă şi pasul de licitare. 

Supralicitarea se continua pană când nici un ofertant nu mai supralicitează; 

 În cazul în care valoarea ofertelor prezentate de ofertanti sunt in cuantumuri egale se trece la 

supralicitarea prin strigare începând de la valoarea înscrisă în formularul de ofertă; 

 Între strigări, se lasă un timp suficient pentru gândire, maximum un minut; 

 Terenurile care fac obiectul vânzării se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare 

oferta, la a treia strigare consecutivă; 

 Pe durata şedinţei de licitatie participantii (ofertantii pentru terenul in cauza) nu au 

permisiunea de a părăsi sala, în caz contrar vor fi descalificati; 
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 Comisia de licitaţie va încheia un proces-verbal de adjudecare in trei exemplare. 

 Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei şi a Hotărârii Consiliului Local Victoria, 

se va încheia contractul de vânzare - cumpărare la Notariat, care se va înregistra de către cumpărător 

în evidentele de publicitate imobiliara, cu condiţia ca până la data încheierii contractului de vânzare - 

cumpărare, cumpărătorul are obligaţia să achite integral valoarea adjudecată. 

 Toate cheltuielile aferente vânzării vor fi suportate de cumpărător. 

 

 F. Alte precizări  

   

 F.1 Face parte integrantă din prezenta documentaţie caietul de sarcini anexat. 

 F.2 Contestaţiile referitoare la actele, deciziile sau hotărârile emise de organizatorul licitaţiei 

cu privire la derularea prezentei licitaţii pot fi depuse de către ofertanţi la sediul organizatorului 

licitaţiei–Primaria Victoria, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la data organizării licitației.  

  

 

 

            Inițiator proiect hotărâre,       Avizat pentru legalitate: 

               Primar Daniel Crețu        Secretar general, 

           Roșca Mădălina 
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ANEXA NR.1  

 

 

 

OFERTANT 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENULUI 

SITUAT ÎN INTRAVILANUL SATULUI 

VICTORIA/SCULENI/ȘENDRENI/STÂNCA/FRĂSULENI, COMUNA VICTORIA, JUDEȚUL 

IAȘI, IDENTIFICAT ÎN  

CF __________/ UAT VICTORIA ÎN SUPRAFATA DE _______ MP. 

 

 Către, _______________________________________________  

 

 Urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia __________________ din data de 

______________________ 

 

 Prin prezenta,  

 

 Eu,________________________________________________________  

(denumirea ofertantului) 

 

ne manifestăm intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru cumpărarea suprafeţei 

de _______ mp teren situat în intravilanul satului ________________, teren aparţinând domeniului 

privat al comunei Victoria, organizată în şedinţă publică la data _________ ora ___ de către Primăria 

comunei Victoria.  

 Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii ofertei, de 

pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în instrucţiunile de licitaţie şi ne asumăm 

responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite.  

 Oferta noastră este valabilă până la data de _______________  

 La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea ofertelor din partea noastră 

va participa un reprezentant autorizat să ne reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această ocazie.  

  

 

 Data ____________  

 

 

 

Ofertant 

L.S 
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ANEXA NR.2  

 

 

OFERTANT 

 

 

FIŞA OFERTANTULUI 

PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ ORGANIZATĂ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII 

TERENULUI SITUAT ÎN INTRAVILANUL SATULUI VICTORIA/SCULENI/ȘENDRENI/ 

FRĂSULENI, COMUNA VICTORIA, JUDEȚUL IAȘI, IDENTIFICAT ÎN CF _______/ UAT 

VICTORIA ÎN SUPRAFATA DE ________ MP. 

 

 

 

1) Ofertant  

2) Sediul societăţii sau adresa  

3) Telefon  

4) Reprezentant legal  

5) Funcţia  

6) Cod fiscal  

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului  

8) Nr. Cont  

9) Banca  

10) Capitalul social (mil. lei)  

11) Cifra de afaceri (mil. lei)  

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale –dacă este cazul  

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale  

 

 

Data ____________  

 

 

 

Ofertant 

 

L.S. 
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ANEXA NR.3  

 

S.C. _______________________________ S.R.L (S.A)  

Sediul ______________________________  

Nr. inreg. Reg. Comertului J__/______/___  

C.F ________________________________  

  

sau 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE ______________________ 

 

 

 

PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

 

 Pentru suprafaţa de _______ mp teren situat în intravilanul satului 

VICTORIA/SCULENI/ȘENDRENI/FRĂSULENI, comuna Victoria, județul Iași, identificat în CF 

________/ UAT Victoria supusă vânzării prin licitaţie publică deschisă organizată la data de 

___________ora _____ oferim un preţ de cumpărare de 

_____________________________________________ lei/ întreaga suprafață (preţul se va exprima 

în cifre şi litere).  

 Menţionăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare ne obligăm să 

acceptăm, necondiţionate şi în întregime, toate condiţiile de vânzare menţionate de către organizatorul 

procedurii în instrucţiunile de participare la licitaţie şi caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Victoria nr. ____________________ anexat instrucţiunilor.  

 Oferta noastră este valabilă până la data de_______________  

 

 

 

Nume, prenume  

 

In calitate de 

 

 

 

Ştampila societăţii 

 

 

Semnătura  
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Model nr. 1  

 

BANCA  

(denumirea)  

 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 

pentru ______________________________________________ 

Catre ______________________________________________________ 

 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 Cu privire la procedura licitatiei deschise pentru cumpărarea terenului situat în intravilanul 

satului VICTORIA/ SCULENI/ ȘENDRENI/FRĂSULENI, comuna Victoria, județul Iași, identificat 

în CF ______/ UAT Victoria în suprafata de ______ mp, proprietatea privată a comunei Victoria. 

 ____________________________________________/(denumirea bancii),  

avand sediul inregistrat la _____________________________ /(adresa bancii), ne obligam fata de 

__________________________________________/(denumirea autoritatii contractante) sa platim 

suma de ______________________________________/(in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa 

si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa 

autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia 

sau mai multora dintre situatiile urmatoare:  

a) ofertantul ______________________________________/(denumirea/numele) si-a retras oferta in 

perioada de valabilitate a acesteia;  

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul/(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna 

executie in perioada de valabilitate a ofertei;  

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul /(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul 

de vanzare - cumparare in termenul stabilit prin contract si Instructiunile de licitatie.  

 

 Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________.  

 

 

 

 

 Parafata de Banca __________ in ziua _____ luna _______ anul ______  (semnatura 

autorizata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


