ANUNT
U.a.t comuna Homorod cu sediul in loc. Homorod, str. Principala, nr.403 in
data de 24.10.2011, ora 11:00 organizeaza licitatie publica deschisa cu
strigare in vederea vanzarii autoturismului marca Nissan X-trail. In caz de
neadjudecare datele de desfasurarea a urmatoarelor licitatii sunt 31.10.2011
si 07.11.2011.Licitatia se va desfasura la sediul u.at. comuna Homorod iar
pretul de pornire a licitatiei va fi de 25.000 lei. Taxa de participare este de
100 lei iar garantia de participare 500 lei.
Pentru relatii suplimenatre sunati la nr. de tel:0268.286.542,
fax:0268.286.601.

JUDETUL BRASOV
UAT COMUNA HOMOROD
CONSILIUL LOCAL HOMOROD

ANEXA NR.2 LA HCL 39/2011

CAIET DE SARCINI
pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unui mijloc
fix – bun mobil aflat in patrimoniul u.a.t comuna Homorod

1) OBIECTUL LICITATIEI
- autoturism marca NISSAN XTRAIL nr. de inmatriculare BV 10 PCH, fabricat in
anul 2002 apartine u.a.t comuna Homorod.
2) CANITATEA OFERITA SI LOCUL DE DEPOZITARE
- autoturism marca NISSAN XTRAIL 1 buc.
-autoturismul aprobat pentru valorificare prin licitatie publica deschisa cu strigare
este depozitat curtea din incinta primariei comunei Homorod.
3) PRETUL DE INCEPERE AL LICITATIEI SI VALOAREA SALTULUI DE
SUPRALICITARE:
-autoturism marca NISSAN XTRAIL – 25.000 lei;
- pentru a II-a licitatie preturile se diminueaza cu 20%, iar pentru cea de-a III-a
licitatie cu 40%.
-valoarea saltului de supralicitare se stabileste la suma de 25 lei.

4)MODALITATI DE PLATA
-numerar sau virament
5)TERMEN DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE CATRE
PARTICIPANTII LA LICITATIE:
- pana cel tarziu data de 24.10.2011 ora 10:00 pentru prima licitatie;
- pana cel tarziu data de 31.10.2011 ora 10:00 pentru a doua licitatie;
- pana cel tarziu data de 07.11.2011 ora 10:00 pentru a treia licitatie;
Documentele de participare la licitatie se vor depune la sediul u.a.t comuna
Homorod din loc. Homorod, str. Principala, nr.403.
6)DATA SI LOCUL DESFASURARII LICITATIEI:
-sedinta de licitatie publica deschisa cu strigare se va desfasura in ziua de
24.10.2011, ora 11:00 la sediul u.a.t comuna Homorod, str. Principala, nr.403, iar
in caz de neadjudecare se va repeta in zilele de 31.10.2011 si 07.11.2011 la
aceasi adresa si aceasi ora.

7) MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI
-licitatia se desfasoara in prezenta tuturor membrilor comisiei, sedinta fiind
condusa de presedintele comisiei licitatiei;
-in ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin
doi participanti, presedintele comisiei de licitatie verifica daca sunt indeplinite
conditiile legale pentru desfasuirarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate, face
prezenta participantilor prin completarea unui tabel cu datele de identificare a
acestora, dupa care anunta obiectul licitatiei si pretul initial de vanzare de la care
porneste strigarea cu precizarea salturilor de supralicitare.
-participantii la licitatia publica cu strigare vor prezenta oferta de pret prin
strigare. Oferta de pret trebuie sa respecte condiitiile de salt precizate la
deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta cui glas tare si clar
suma oferita de licitator.
-daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare,
presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea bunului licitat in favoarea
licitatorului care a oferit ultima suma.
- dupa anuntarea verbala a castigatorului presedintele comisiei de licitatie
declara inchisa licitatia, iar secretarul comisiei intocmeste un proces verbal care
se semneaza de catre membrii comisiei si participantii la licitatie.
- procesul verbal impreuna cu documentele privindd organizarea si desfasurarea
licitatiei se arhiveaza la sediul organizatorului, constituind baza legala a incheierii
contractului de vanzare cumparare.
- participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu sau respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei.
Contestatiile se depun la sediul institutiei publice care a organizat licitatia, in
termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.

- institutia publica este obligata sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile de
la depunerea acesteia.
8)DATA SI LOCUL DEPUNERII GARANTIEI DE PARTICIPARE LA LICITATIE
- garantia de participare este stabilita la suma de 500 lei. Aceasta se depune la
casieria unitatii pana cel tarziu la data de 24.10.2011 ora 10:00, pentru prima
licitatie, respectiv 31.10.2011 si 07.11.2011 orele 10:00.
9)CONDITII DE ADMITERE LA LICITATIE PRECUM SI
CLAUZELE
ASIGURATORII PRIVIND PIERDEREA GARANTIEI DE PARTICIPARE
- la licitatia de vanzare a bunului poate participa orice persoana fizica sau juridica
care va prezenta urmatoarele documente:
-chitanta de achitare a sumei de 100 lei reprezentand taxa de
participare la licitatie, eliberata de casieria organizatorului ;
- dovada virarii in contul organizatorului a garantiei de participare sau
chitanta de depunere a acesteia, eliberata de casieria organizatorului;
- copie dupa certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului sau,
dupa caz, de pe certificatul de inscriere in Registrul asociatilor si fundatiilor si de
pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice copie
dupa actul de identitate.
-garantia de participare se restituie licitatorilor carora nu li s-au adjudecat bunuri
sau care nu s-au prezentat la licitatie.
- castigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vinzare-cumparare si
sa achite integral pretul adjudecat al bunului in termen de 10 zile de la data
licitatiei. In cazul neprezentarii pentru semnarea contractului castigatorul pierde
garantia de participare

