
ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA MOLDOVIŢA
Moldoviţa, nr. 421, cod poştal 727.385
Tel/fax: 0230/336.190 & 0230/336.115
e-mail: primaria.moldovita@yahoo.com

CAIET DE SARCINI
privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri ce aparțin domeniului privat

al comunei Moldovița, județul Suceava

CAPITOLUL I
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL
1.1. COMUNA MOLDOVIȚA prin PRIMAR, cu sediul în comuna Moldovița, judeţul

Suceava, cod poștal 727385, tel/fax 0230/336190, cod fiscal 4326671, reprezentată prin
primar Ilieși Traian;

CAPITOLUL II
INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII

DE VÂNZARE
2.1. Atribuirea contractului de vânzare se va face prin procedură de licitaţie publică,

cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

2.2. Procedura de atribuire este licitaţia publică, procedura la care persoana fizică sau
juridică are dreptul de a depune oferta.

2.3. Anunţul de licitaţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI a, într-
un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală.

2.4. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice
ȋnainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

2.5. (1) Ȋn vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria
înstituţiei:

- taxa pentru obţinerea documentaţiei de atribuire în sumă de 50 lei (nereturnabilă);
- garanția de participare la licitație ȋn cuantum de 10% din valoarea imobilului, calculată
la prețul de pornire;
(2) Vânzătorul va pune la dispoziţia persoanelor înteresate, pe suport de hârtie şi/sau

pe suport magnetic, documentaţia de atribuire ȋn cel mult 4 zile lucrătoare de la primirea
unei solicitări din partea acesteia.

2.6. Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una din modalitățile de
obținere a documentației de atribuire: asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin,
prin mijloace electronice la conținutul documentației de atribuire sau punerea la dispoziție
persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din
documentația de atribuire;

2.7. (1) Orice persoană înteresată are dreptul de a solicita clarificări privind
documentaţia de atribuire.

(2) Vânzătorul are obligaţia de a răspunde ȋn mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la
orice clarificare solicitată, ȋntr-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de
la primirea solicitării.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor art.8 alin. (2), vânzătorul are obligaţia de a
transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare ȋnainte de data limită
pentru depunerea ofertelor.
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(4) Ȋn cazul ȋn care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă ȋn timp util, punând
astfel vânzătorul ȋn imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (2), acesta din
urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare ȋn măsura ȋn care
perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea
acestuia de către persoanele înteresate ȋnainte de data limită de depunere a ofertelor.

(5) Vânzătorul are obligaţia de a transmite răspunsurile ȋnsoţite de ȋntrebările aferente
către toate persoanele înteresate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri
pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

2.8. (1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă au fost depuse cel puţin
2 oferte valabile.

(2) Ȋn cazul ȋn care ȋn urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin
2 oferte valabile, vânzătorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă
licitaţie.

(3) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (2), procedura este valabilă în
situaţia în care se vor depune două oferte valabile.

(4) Sunt considerate oferte valabile ofertele care ȋndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute ȋn caietul de sărcini al vânzării.

CAPITOLUL III
OBIECTUL VÂNZĂRII
3.1. Terenurile care fac obiectul vânzării sunt amplasate în comuna Moldovița,

identificate după cum urmează:
- Lot identic cu nr.cad.34500 din C.F.34500 Moldoviţa în suprafaţă de 158 m2 – preţ pornire

licitație 3.900 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Negură Vașile

- Lot identic cu nr.cad.34463 din C.F.34463 Moldoviţa în suprafaţă de 758 m2 – preţ pornire

licitație 18.700 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Miriuță Mihai

- Lot identic cu nr.cad.34445 din C.F.34445 Moldoviţa în suprafaţă de 4.085 m2 – preţ pornire

licitație 80.560 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Mneșciuc Teofil

- Lot identic cu nr.cad.34439 din C.F.34439 Moldoviţa în suprafaţă de 1.607 m2 – preţ pornire

licitație 39.600 lei, teren situat în sat Moldovița, zona CFF

- Lot identic cu nr.cad.34506 din C.F.34506 Moldoviţa în suprafaţă de 77 m2 – preţ pornire

licitație 1.500 lei, teren situat în sat Demacușa, lângă locuitorul Hremaliuc Gheorghe

- Lot identic cu nr.cad.34498 din C.F.34498 Moldoviţa în suprafaţă de 331 m2 – preţ pornire

licitație 8.400 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Vacaru Niculîna

- Lot identic cu nr.cad.34451 din C.F.34451 Moldoviţa în suprafaţă de 47 m2 – preţ pornire

licitație 1.160 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Valach Orest Ilie

- Lot identic cu nr.cad.34438 din C.F.34438 Moldoviţa în suprafaţă de 263 m2 – preţ pornire

licitație 6.500 lei, teren situat în sat Moldovița, zona CFF

- Lot identic cu nr.cad.34253 din C.F.34253 Moldoviţa în suprafaţă de 2.500 m2 – preţ pornire

licitație 61.600 lei, teren situat în fosta fabrică de cherestea Moldovița

- Lot identic cu nr.cad.34505 din C.F.34505 Moldoviţa în suprafaţă de 112 m2 – preţ pornire

licitație 2.000 lei, teren situat în sat Demacușa, lângă locuitorul Hremaliuc Gheorghe

- Lot identic cu nr.cad.34452 din C.F.34452 Moldoviţa în suprafaţă de 200 m2 – preţ pornire

licitație 4.900 lei, teren situat în sat Moldovița, lângă locuitorul Valach Orest Ilie



CAPITOLUL IV
MOTIVAŢIA VÂNZĂRII
4.1. Motivele de ordin legislativ, economic şi social care impun vânzarea unor bunuri –

terenuri sunt următoarele:
- prevederile art. art.129, alin. (2), lit.c), alin.(6), lit.b) și art.139, alin.(3), lit.g),

art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
4.2 Dispozițiile art. 108, lit.e) din Codul administrativ precizează: “Consiliile locale și

consiliile județene hotărăsc, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau
județean, după caz, să fie:

e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.”
4.3. Dispozițiile art.363 alin.(1) din Codul administrativ prevăd “(1) Vânzarea

bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se face prin
licitație publică, organizată în condițiile prevăzute la art.334-346, cu respectarea principiilor
prevăzute la art.311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel.”

CAPITOLUL V
ELEMENTE DE PREŢ
5.1.(1) Preţurile de pornire ale licitaţiei pentru vânzarea terenurilor menţionate la

capitolul 1 sunt stabilite prin Rapoarte de evaluare, întocmite de evaluator ANEVAR.
(2) Preţul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitaţiei publice.
5.2. Garanția de participare la licitație în sumă de 10% din valoarea imobilului,

calculată la prețul de pornire, depusă de ofertantul căștigător se reține de vânzător, până în
momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată
garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de compărător. Garanția de
participare la licitație se constituie în lei și se poate achita la cașieria instituției. Garanția de
participare se returnează ofertanților necâștigători, în termen de 20 zile lucrătoare de la
semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

5.3. Modalităţile şi termenele de plată vor fi stabilite prin contractul de vânzare –
cumpărare.

5.4. Neplata preţului în termen şi în condiţiile stabilite prin contract duce la anularea
licitaţiei respectiv la rezilierea unilaterală a contractului şi pierderea garanţiei de participare
la licitație.

5.5. Cheltuielile legate de: întocmirea Documentaţiei cadastrale privind amplasarea şi
delimitarea bunului imobil, de efectuarea lucrărilor de publicitate imobiliară şi de
autentificarea contractului de vânzare – cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE PĂRŢILOR
Drepturile Vânzătorului
6.1. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanţii de participare la licitaţie.
6.2. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanţia de

participare la licitaţie se constituie în garanţie de bună execuţie a contractului. Garanţia de
bună execuţie a contractului reprezintă o măsură așiguratorie pentru încadrarea în
termenele prevăzute în prezentul caiet de sărcîni şi contractul de vânzare-cumpărare.
Această garanţie se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a
tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

6.3. Condiţiile menţînerii, restituirii sau pierderii garanţiei de participare la licitaţie se
vor stabili prin instrucţiunile de participare la licitaţie şi prin contractul de vânzare-
cumpărare.

6.4. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care
cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a
consecînţelor prevăzute în caietul de sarcini şi contractul de vânzare cumpărare.



Drepturile cumpărătorului
6.5. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea

sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare - cumpărare.
6.6. Cumpărătorul are dreptul de a foloși şi de a culege fructele bunului care face

obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părţi.
6.7. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului.

CAPITOLUL VII
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Obligaţiile cumpărătorului
7.1. Cumpărătorul are obligaţia să semneze contractul de vânzare -cumpărare după

împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de
atribuire. În caz contrar, vânzătorul va organiza o nouă licitaţie.

7.2. Cumpărătorul are obligaţia de a achita preţul terenului stabilit prin contractul de
vânzare - cumpărare şi la termenul menţionat prin contract, respectiv până cel târziu la
data semnării contractului.

7.3. Cumpărătorul are obligaţia să obţină toate avizele solicitate conform legislaţiei în
vigoare, pentru realizarea vreunei construcţii pe teren.

7.4. Cumpărătorul îşi asumă riscul existenţei pe teren a unor reţele edilitare şi va
suporta pe cheltuiala proprie toate lucrările de deviere a reţelelor edilitare care afectează
terenul.

Obligaţiile Vânzătorului
7.5. Vânzătorul are obligaţia să pună la dispoziţia cumpărătorului terenul liber de orice

sarcini.
7.6. Predarea - primirea bunului se face prin proces - verbal în termen de maximum

30 de zile de la data încasării preţului.
7.7. Vânzătorul are obligaţia să nu îl tulbure pe cumpărător în exerciţiul drepturilor

rezultate din contract.

CAPITOLUL VIII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. 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.
8.2. 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 înstanţei judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL IX
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Vânzarea se va face prin licitaţie publică organizată în data de 20.09.2021, ora 11OO,

la sediul Primăriei comunei Moldovița, județul Suceava.

CAPITOLUL X
REGULI PRIVIND OFERTA
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile

documentaţiei de atribuire.
(2) Ofertele se redactează în limba română.
(3) Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul

de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul înterior, care se înregistrează de
autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora.

(4) Pe plicul exterior se va îndica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.
Plicul exterior va trebui să conţină:



a. o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de
ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b. acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor
autorităţii contractante;

c. acte doveditoare privind întrarea în posesia caietului de sarcini.
(5) Pe plicul înterior, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
(6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea

contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie
semnat de către ofertant.

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată

perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
(9) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresă şi până la data -

limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina

persoanei interesate.
(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau

după expirarea datei - limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
(12) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru

deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul
respectivelor oferte numai după această dată.

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului -
verbal prevăzut la alin. (15) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

(14) Sunt conșiderate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei.

(15) În urma analizării ofertelor de către Comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora
din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii
comisiei de evaluare.

(16) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (15),
Comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite
autorităţii contractante.

(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(18) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel
puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să
organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1) - (13).

CAPITOLUL XI
PROTECŢIA DATELOR
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secţiuni, autoritatea

contractantă are obligaţia de a așigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate
de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv,
dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane,
inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

CAPITOLUL XII
PARTICIPANŢII LA LICITAŢIA PUBLICĂ
(1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau

străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a. a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de

participare;



b. a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate
documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în
documentaţia de atribuire;

c. are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a
taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d. nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.
(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare

la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ -
teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie.
Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei
respective drept câştigătoare la licitaţie.

CAPITOLUL XIII
CRITERIILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
Criteriile de atribuire a contractului sunt: prețul cel mai mare.

CAPITOLUL XIV
DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza

criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.
(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul

de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi
pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(3) Solicitarea de clarificări este propusă de către Comisia de evaluare şi se transmite
de către autoritatea contractantă ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
propunerii comisiei de evaluare.

(4) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea autorităţii contractante în termen de 3
zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările
solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.

(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea
lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.

(7) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, Comisia de evaluare
elimînă ofertele care nu respectă prevederile CAP.X.

(8) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după
deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la
CAP. X, alin. (2) - (5). În caz contrar, se aplică prevederile CAP. X, alin. (18).

(9) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
întocmeşte procesul - verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

(10) Deschiderea plicurilor înterioare se face numai după semnarea procesului -
verbal prevăzut la alin. (9) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate
prevăzute în caietul de sarcini.

(12) În urma analizării ofertelor de către Comisia de evaluare, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces - verbal în care menţionează ofertele
valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora
din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii
comisiei de evaluare.

(13) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12),
Comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite
autorităţii contractante.

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare,
autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror
oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(15) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitaţiei.



(16) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţînând seama de criteriul
de atribuire.

(17) Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul -
verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.

(18) În baza procesului - verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (12),
Comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite
autorităţii contractante.

(19) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

(20) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3
zile lucrătoare de la emiterea acestora.

(21) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui
termen de 30 de zile calendaristice de la data realizării comunicării de atribuire.

(21) În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se
depune nici o ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitaţie.

(22) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată
pentru prima licitaţie.

(23) Cea de-a doua licitaţie se organizează în aceleași condiţii.

CAPTOLUL XV
ANULAREA PROCEDURII DE LICITAŢIE
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 341 alin. (20) – Cod administrativ, autoritatea

contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului în situaţia în
care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie
sau fac imposibilă încheierea contractului.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitaţie se consideră afectată în
cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a. În cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de
licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute de
lege;

b. autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective,
fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute de lege.

(3) Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate
atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor
participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât
încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul
concret care a determinat decizia de anulare.

CAPITOLUL XVI
CONTESTATII
16.1. Împotriva modului de desfăşurare a licitaţiei, participanţii pot formula contestaţii

care se depun la sediul Primărei, în termen de 24 de ore de la închiderea acesteia. Comisia
de soluţionare a contestaţiilor propune admiterea/respingerea contestaţiei prin referat
semnat de toți membrii.

16.2. În cazul în care contestaţia este fondată, Comisia va revoca, decizia de
desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor ofertanţilor, în termen de maxim
3 zile lucrătoare de la primirea referatului comisiei de soluţionare a contestaţiei.

16.3. În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins,
acesta va putea recurge la introducerea unei acţiuni în justiţie la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului Suceava.

16.4. Contestaţia administrativă suspendă derularea procedurii de vânzare până la
soluţionarea ei.



16.5. În cazul admiterii contestaţiei, licitaţia va fi anulată şi procedura de licitație va fi
reluată stabilindu-se un termen pentru repetarea licitaţiei care nu poate fi mai mic de 30 de
zile.

CAPITOLUL XVII
CRITERII DE ELIGIBILITATE
17.1. Plicul va trebui să conțînă:
a) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:
• Pentru persoane juridice :

- certificat de înregistrare la Oficiul registrului comertului de pe lângă
Tribunal și certificat constatator eliberat de aceeași institutie,

- certificat fiscal privind impozitele și taxele locale în cazul
persoanelor juridice – valabil la data depunerii ofertelor și care să ateste
neexistența unor datorii către bugetul local;

- certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, valabil la data
depunerii ofertelor și care să ateste neexistența unor datorii către bugetul de
stat;

• Pentru persoane fizice :
- autorizația de functionare pentru P.F. sau A.F. sau actul de

identitate;
- certificat fiscal privind impozitele și taxele locale – valabil la data

depunerii ofertelor și care să ateste neexistența unor datorii către bugetul local;
- certificat de atestare fiscala - valabil la data depunerii ofertelor și

care să ateste neexistenta unor datorii către bugetul de stat;
b) dovada achitarii garanţiei de participare – în original sau în xerocopii certificate

conform cu originalul de către ofertant.

CAPITOLUL XVIII
CONDIȚII DE MEDIU
18.1. Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor

legale în domeniul protecției mediului.
18.2. Caietul de sarcini, inclusiv toată documentaţia necesară participării la licitaţie se

va pune la dispoziţia solicitantului de către organizator.
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