
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

             
      Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în sedință ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 15090/21.03.2023, al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 15091/21.03.2023, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice și al

Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 43/25.02.2016, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes

local a unor imobile din municipiul Alexandria;
- prevederile extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 22780/21.03.2023  al Cărții Funciare nr.

31739 Alexandria emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Alexandria;    

- prevederile  Legii  nr. 24/2000,  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 108, lit. e), ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b) și ale art. 363, alin. (1), alin.
(2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art.  139, alin. (2) şi ale art. 196, alin. (1), lit.  a) din O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în str.  Dunării, zona bloc F6,  identificat prin numărul cadastral 31739, înscris în
Cartea Funciară nr. 31739 a unității administrativ - teritoriale Alexandria, cu amplasamentul, suprafața și prețul de
pornire al licitației publice de vânzare prevăzute în anexa nr. 2 (lista cu elementele de identificare ale terenului
propus pentru vânzarea prin licitație publică), anexa nr. 3 (plan de amplasament și delimitare), anexa nr. 4 (plan
de încadrare în teritoriu), anexa nr. 5 (caiet de sarcini) , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2.  Se aprobă raportul de evaluare prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3.  Se  împuternicește  Primarul  Municipiului  Alexandria  pentru  organizarea  licitației  și  semnarea
contractului de vânzare-cumpărare și a procesului-verbal de predare-primire.

Art.4.  Prin  grija Secretarului  General  al  Municipiului  Alexandria,  prezenta hotărâre va fi  transmisă
Instituției  Prefectului  Județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului  Municipiului  Alexandria,
Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
                          CONSILIER,                                                                         SECRETAR GENERAL,     
                    
                      Ioan AUGUSTIN                                                                     Alexandru Răzvan CECIU

                                                            

ALEXANDRIA



Nr.__________ din 27 martie 2023

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 15090/21.03.2023

 
REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

Conform prevederilor art.  363, alin. (4), din  O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu
modificările  și  completările  ulterioare, vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  bunurilor  imobile  aparţinând  unităţilor
administrativ-teritoriale  se  aprobă  prin  hotărâre  a  consiliului  judeţean,  a  Consiliului  General  al  Municipiului
Bucureşti, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.

În vederea satisfacerii cererilor persoanelor fizice și juridice, privind cumpărarea de terenuri, se propune
vânzarea prin  licitație publică  a unui  teren ce aparține domeniului  privat  al  municipiului  Alexandria,  conform
H.C.L. nr. 43/25.02.2016, situat în str. Dunării, zona bloc F6. 

Terenul în suprafață de  4,00 m.p.,  are numarul cadastral 31739 și este înscris în cartea funciară cu
numărul 31739/UAT Alexandria.

    Susținerea  din  punct  de  vedere  legal  al  proiectului  propus  este  fundamentată  pe  prevederile
următoarelor acte normative:

- prevederile H.C.L. nr. 43/25.02.2016, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes
local a unor imobile din municipiul Alexandria;

- prevederile art. 108, lit. e), ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), ale art. 139, alin. (2), ale  art. 196,  alin.
(1), lit. a) și ale art. 363, alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), din O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

             Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art.
240, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739,  situat în str. Dunării,
zona bloc F6.

  Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului
Alexandria vor întocmi Raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate
Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii și aprobării.

PRIMAR,



Victor DRĂGUȘIN

RED. M.D.              

JUDEȚUL TELEORMAN
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
  DIRECȚIA PATRIMONIU 
  DIRECȚIA ECONOMICĂ 
  DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
  Nr. 15091/21.03. 2023
    

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

 Prin  referatul  de  aprobare  nr.   15090   /21.03.2023,  Primarul  Municipiului  Alexandria,  domnul  Victor
Drăgușin, propune  un  proiect  de  hotărâre,  privind  vânzarea  prin  licitație  publică  a  unui  teren  aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării,
zona bloc F6.

În programul de activitate al  Direcției Patrimoniu, este inclusă și identificarea de terenuri libere de orice
sarcini  sau ocupate parțial  de sarcini,  terenuri  care aparțin domeniului  privat de interes local  al  municipiului
Alexandria, pentru care se propune valorificarea rațională și eficientă din punct de vedere economic, de către
Consiliul Local al Municipiului Alexandria. 

În acest sens, s-a identificat terenul  în suprafață de 4,00 m.p., din intravilanul municipiului Alexandria,
situat în str. Dunării, zona bloc F6, având următoarele caracteristici:

- aparţine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,  fiind identificat la poziţia nr. 2 din
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 43/25.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria;

- dreptul de proprietate privată a municipiului Alexandria asupra terenului situat în str. Dunării, zona bloc
F6, a fost intabulat în cartea funciară nr. 31739/UAT Alexandria de O.C.P.I. Teleorman; 

- este amplasat în zona mediană a municipiului Alexandria, zona de blocuri de locuințe, este adiacent
blocului F6 iar accesul la teren se face prin aleea dintre blocuri. Sunt excluse utilizările rezidențiale,
comerciale sau industriale datorită accesului la teren, suprafeței și a localizării lui. Pe teren este edificată
o construcție tip balcon;

- din extrasul de carte funciară rezultă explicit că terenul este liber de sarcini sau ipoteci.
       Această vânzare generează următoarele beneficii:
- satisfacerea cererilor persoanelor fizice și juridice, privind cumpărarea de terenuri;  
- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea contravalorii terenului vândut,

taxe și impozite, etc.

Susținerea  din  punct  de  vedere  legal  al  proiectului  propus  este  fundamentată  pe  prevederile
următoarelor acte normative:



- prevederile H.C.L. nr. 43/25.02.2016, privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes
local a unor imobile din municipiul Alexandria;

- prevederile art. 108, lit. e), ale art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), ale art. 139, alin. (2), ale art. 196, alin. (1),
lit.  a) și  ale art.  363, alin.  (1), alin. (2), alin. (4),  alin. (5), alin.  (6), alin. (7), alin. (8),  din O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           
   

           Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129, alin. (1) și art. 136,
alin.  (1)  din  O.U.G.  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că
propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea vânzării
prin  licitație  publică a unui  teren aparținând domeniului  privat  de interes local  al  municipiului  Alexandria,  cu
numărul cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6.

          
        Direcția Patrimoniu,                                                      Direcția Economica,
          Director executiv,                                                          Director executiv,
          Dumitru OPREA                                                            Haritina GAFENCU                                                   

                                           Direcția Juridic Comercial,
                                                Director executiv,
                                             Postumia CHESNOIU



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                   ANEXA nr. 1 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    H.C.L. nr. _________din 27 martie 2023 
CONSILIUL LOCAL         

                                    



                                                              



PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,
CONSILIER,                                                                                                       

Ioan AUGUSTIN



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                ANEXA nr. 2 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                         H.C.L. nr. _________din 27 martie 2023            
CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu elementele de identificare ale terenului aparținând domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, propus pentru vânzarea prin licitație publică:

Nr.
crt.

AMPLASAMENTUL
TERENULUI

PROPUS
PENTRU VÂNZAREA

PRIN LICITAȚIE
PUBLICĂ

SUPRAFAȚA 
TERENULUI

 (m.p.)

PREȚUL DE
PORNIRE AL

LICITAȚIEI
PUBLICE DE

VÂNZARE 
(lei)

NUMĂR
INVENTAR

VALOARE
INVENTAR

 (lei) OBS.

1.

Str. Dunării, zona
bloc F6, municipiul

Alexandria,
jud. Teleorman

4,00 800,00 205278 800,00

Terenul are
numărul cadastral

31739 înscris în
cartea funciară

nr. 31739/
UAT Alexandria

NOTA :
 Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile vânzării terenului (intabulare bun imobil-teren, raport 

de evaluare, cheltuieli notariale). 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Ioan AUGUSTIN



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                          ANEXA nr. 5 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                  H.C.L. nr.______ din 27 martie 2023
CONSILIUL LOCAL                                                                                                     

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren 
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul

 cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

CUPRINS

CAPITOLUL I
CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A PROCEDURII 

CAPITOLUL III
CONTRACTUL CADRU CONȚINÂND CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII

CAPITOLUL IV
FORMULARE



CAPITOLUL I
CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren 
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul

 cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

UAT  Municipiului  Alexandria,  str.  Dunării,  nr.  139,  Cod  140030,  Tel.  0247/317732,  317733,  Fax.
0247/317728, E-mail: primalex@alexandria.ro, Site: https://alexandria.ro

2. OBIECTUL LICITAŢIEI

Vânzarea prin  licitaţie  publică  a terenului  situat  în  municipiul  Alexandria,  str.  Dunării,  zona bloc F6,
județul Teleorman,  înscris în Cartea Funciară nr. 31739/UAT Alexandria, nr. cadastral 31739, în suprafaţă de
4,00  m.p.,  care  aparţine  domeniului  privat  de  interes  local  al  municipiului  Alexandria,  conform  H.C.L.  nr.
43/25.02.2016.  

              3. PRINCIPII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

             Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de vânzare de bunuri proprietate privată sunt:
a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului de vânzare de bunuri proprietate privată;
b)  tratamentul  egal  -  aplicarea,  într-o  manieră nediscriminatorie,  de către  autoritatea publică,  a criteriilor  de
atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată;
c) proporționalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare
naturii contractului;
d)  nediscriminarea  -  aplicarea  de  către  autoritatea  publică  a  acelorași  reguli,  indiferent  de  naționalitatea
participanților la procedura de atribuire a contractului de vânzare de bunuri proprietate privată, potrivit condițiilor
prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;
e)  libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura
de atribuire să aibă dreptul de a deveni cumpărător în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale
la care România este parte.
  
              4. ETAPA DE TRANSPARENŢĂ
    
    (1) În cazul  procedurii  de licitaţie,  autoritatea contractantă are obligaţia să publice anunţul  de licitaţie în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală,
pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice.
    (2)  Anunţul  de  licitaţie  se  întocmeşte  după  aprobarea  documentaţiei  de  atribuire  de  către  autoritatea
contractantă şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
datele de contact, persoana de contact;
    b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut;



    c) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra  în  posesia  unui  exemplar  al  documentaţiei  de  atribuire;  denumirea  şi  datele  de  contact  ale
serviciului/compartimentului  din  cadrul  autorităţii  contractante  de  la  care  se  poate  obţine  un  exemplar  din
documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită
pentru solicitarea clarificărilor;
    d)  informaţii  privind ofertele:  data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele,
numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
    e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
    f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;
    g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.
    (3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită
pentru depunerea ofertelor.
    (4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
    (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi  de obţinere a
documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
    a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de
atribuire;
    b) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din
documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care
se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana
interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire
la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
    (9) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către
autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (8) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de
atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea
ofertelor.
    (10) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări.
    (12) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către
toate  persoanele interesate  care au obţinut,  în  condiţiile  prezentei  secţiuni,  documentaţia  de atribuire,  luând
măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    (13)  Fără a aduce atingere prevederilor  alin.  (11),  autoritatea contractantă  are  obligaţia  de a  transmite
răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
    (14) În  cazul  în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util,  punând astfel  autoritatea
contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (13), acesta din urmă are totuşi obligaţia
de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a
ofertelor.
    (15) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost
depuse cel puţin două oferte valabile.

5. FORMA DE LICITAŢIE

Vânzarea se face prin licitaţie publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.



6. ELEMENTE DE PREŢ

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 800,00 lei lei.  

7. TERMENE
(1) Licitaţia  va  avea  loc  în  data  şi ora  stabilită  de  vânzător  prin  Dispoziţia  Primarului  Municipiului

Alexandria privind organizarea licitaţiei şi anunţul procedurii, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria din strada
Dunării, nr. 139.

(2) Termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit de vânzător prin Dispoziția Primarului privind
organizarea licitației și anunțul procedurii.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Municipiului Alexandria până la data și ora specificate
în anunțul licitației ce se va organiza  și vor fi înregistrate la Registratura Primariei Municipiului Alexandria, în
ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora pe plicul exterior ce conține documentele de valabilitate ale ofertei.

(3) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de vânzare-cumpărare numai după împlinirea
unui termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului. 

(4) Predarea-primirea imobilului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data
încasării preţului adjudecat de către vânzător. 

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ

 Cumpărătorul va achita preţul adjudecat, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dar
nu mai mult de 20 de zile calendaristice de la data comunicării referitoare la atribuirea contractului.

9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

                În cazul în care cumpărătorul nu achită integral preţul contractului, în termenul prevăzut la pct.  8.
MODALITĂȚI DE PLATĂ,  din prezentul  caiet de sarcini,  acesta pierde garanţia de participare şi  dreptul  de
câştigător.

10. CUANTUMUL ŞI NATURA GARANŢIILOR 

 (1) Participanții la licitație vor depune garanţia de participare în cuantum de 80,00 (optzeci) lei
 (2) Garanția de participare se depune în lei, direct la Direcţia Impozite şi Taxe Locale  a Municipiului

Alexandria sau prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Alexandria, cod fiscal 4652660, cont nr.
RO 46 TREZ 6065006XXX 000167 deschis la Trezoreria Alexandria, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de
participare la licitaţia pentru vânzare teren situat în municipiul Alexandria,  str.  Dunării,  zona bloc F6, judeţul
Teleorman.

11. OFERTA

(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
(2) Oferta se redactează în limba română şi se depune într-un singur exemplar semnat de către ofertant.
(3) Oferta se depune la sediul Primăriei Municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, şi conţine

două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la Registratura Primăriei Municipiului
Alexandria,  în  ordinea  primirii  lor,  precizându-se  data  şi  ora  pe  plicul  exterior  ce  conține  documentele  de
valabilitate ale ofertei.

12. PARTICIPANŢII LA LICITAŢIA PUBLICĂ



(1) Are dreptul  de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele

 prevăzute în anunţul de licitaţie;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, 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 Municipiului Alexandria, 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.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizi pot dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului numai în condiţiile
rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este
parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice
străine, cu modificările şi completările ulterioare. 
                                                                                                                    

13.  CRITERII  DE  ATRIBUIRE privind  evaluarea  ofertelor  pentru  vânzarea  terenului  aparţinând
domeniului  privat  de  interes  local  al  Municipiului  Alexandria,  situat  în  strada  Dunării,  zona  bloc  F6,  judeţul
Teleorman:

(1) Criteriul de atribuire fundamental este cel mai mare preţ ofertat.
(2) Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de atribuire prezentate mai

jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

A. CRITERII ECONOMICO - FINANCIARE ALE OFERTEI   

 CRITERIUL                                                                                                                                 număr de puncte

1.Capacitatea economico - financiară                                                                                     - maxim 35 puncte

- certificat fiscal eliberat de ANAF, certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Alexandria

 
2.Oferta financiară (Formular F5)                                                                                             - maxim 40 puncte

B. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  
 CRITERIUL                                                                                                                                     număr de puncte

 Modalităţi de prevenire a daunelor asupra mediului şi reducerea efectelor asupra mediului 
pe perioada utilizării imobilului (Formular F4)                                                                             - maxim 25 puncte

    TOTAL                                                                                                                           număr maxim 100 puncte  



(3) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de
atribuire, respectiv cel mai mare preţ ofertat;

(4) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc,  departajarea acestora se va
face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul
egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are
ponderea cea mai mare după acesta.
                   În cazul egalității în continuare, comisia de evaluare va solicita  depunerea în plic închis a unei noi
oferte financiare pentru stabilirea ofertantului câștigător.
             (5) Contractul de vânzare va fi încheiat în limba română. Conţinutul contractului de vânzare trebuie să
respecte prevederile legale. Contractul de vânzare va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată
câştigătoare.  Refuzul  ofertantului  declarat  câştigător  de  a  încheia  contractul  de  vânzare  atrage  pierderea
garanţiei depusă pentru participare la licitaţie. 
             (6) În situaţia în care nu a fost posibilă încheierea contractului de vânzare, procedura va fi
anulată,  iar  autoritatea  publică  locală  va  relua  procedura  de  licitaţie  publică  de  la  etapa  publicării
anunţului, în condiţiile legii, documentaţia de atribuire îşi va păstra valabilitatea.

14.  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

14.1. INFORMAŢII GENERALE

(1) În ziua şi la ora precizată în Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria  privind organizarea licitaţiei
şi anunţul procedurii, publicat într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală şi pe site-ul
Primăriei Municipiului Alexandria, în prezenţa comisiei de licitaţie, participanţii sunt invitaţi în sală.

(2)  Preşedintele  comisiei  dă  citire  publicaţiilor,  condiţiilor  vânzării,  a  listei  participanţilor,  modului  de
desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare.

(3) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, în urma publicării anunţului de licitaţie au fost
depuse cel puţin două oferte valabile.

(4)  Depunerea  documentelor  solicitate  prin  documentaţia  de  atribuire  are  ca  efect  acceptarea
necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

(5) Comisia de licitare stabileşte lista de participare în ordinea înregistrării  ofertelor depuse, în baza
căreia se admite participarea la licitaţie.

(6) Începerea procedurii de licitaţiei se face cu verificarea de către membrii comisiei de organizare a
licitaţiei  a  documentelor  de  valabilitate/capabilitate  depuse  şi  înregistrate  la  Primăria  Municipiului  Alexandria
pentru licitaţia respectivă, urmând ca în procesul-verbal să consemneze în scris despre cele constatate.

(7) 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. 

(8) Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie,
iar licitaţia va fi organizată în aceleaşi condiţii.  

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

14.1.1. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, str. Dunării, nr. 139, telefon 0247/317732, interior 132.

14.2. CALENDARUL LICITAŢIEI



(1)  Publicarea anunţului  de licitaţie  se face după emiterea Dispoziţiei  Primarului  privind organizarea
licitaţiei cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

(2) Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona, după publicarea anunţului procedurii, contra cost, de
la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, Direcţia Patrimoniu, et. 2, cam. 47.
             (3) Termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit de vânzător prin Dispoziția Primarului privind
organizarea licitației și anunțul procedurii.

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primăriei Municipiului Alexandria până la data și ora specificate
în anunțul licitației ce se va organiza  și vor fi înregistrate la Registratura Primariei Municipiului Alexandria, în
ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora pe plicul exterior ce conține documentele de valabilitate ale ofertei.

 (4)  Deschiderea licitaţiei  va avea loc la data  şi  ora  stabilită  de vânzător  prin:  Dispoziţia Primarului
Municipiului  Alexandria  privind  organizarea  licitaţiei  şi  anunţul  procedurii,  la  sediul  Primăriei  Municipiului
Alexandria din strada Dunării, nr. 139. 

14.3. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmează a fi depuse de participanţii la licitaţie sunt un număr de două plicuri, astfel:
 Plicul exterior cu documentele de valabilitate/capabilitate;
 Plicul interior cu oferta propriu-zisă.

14.4. DOCUMENTELE DE VALABILITATE / CAPABILITATE

                 (1) Pentru persoanele juridice:

   Pe  plicul  exterior se  va  indica  obiectul  licitaţiei  pentru  care  este  depusă  oferta  şi  va  conţine
următoarele documente de valabilitate/capabilitate:

-  o  fişă  cu  informaţii  generale  privind  ofertantul,  semnată  de  ofertant,  fără  îngroşări,  ștersături  sau
modificări (Formular F1 - OFERTANT PERSOANĂ JURIDICĂ);

-  declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ștersături sau modificări ( Formular F2);
-  dovada achitării datoriilor financiare (creanţe fiscale şi bugetare) către Municipiul Alexandria (certificat

fiscal – original sau copie conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertei), indiferent de domiciliul/sediul
ofertantului; 

-  declarația pe propria raspundere de eligibilitate a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu se
află in insolvență, dizolvare, lichidare, faliment (Formular F3)

- dovada privind achitarea datoriilor financiare către bugetul de stat - certificat de atestare fiscală (original
sau copie conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertei), eliberat de ANAF ;

- dovada achitării la zi a datoriilor către serviciul public subordonat Consiliului Local Alexandria: S.C. Apa
Serv S.R.L, pentru agenţii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza municipiului Alexandria;

-  dovada  achitării  datoriilor  la  zi  către  societatea  de  salubrizare/taxă  de  salubrizare,  pentru  agenţii
economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza municipiului Alexandria; 

-  adeverinţă privind achitarea datoriilor la zi,  de la asociaţia de proprietari  sau S.C. TR Administrare
Imobile  S.R.L.,  iar  dacă  nu  există  asociație  de  proprietari  solicitantul  va  prezenta  o  declarație  pe  propria
răspundere în acest sens, după caz, în funcţie de adresa sediului  social sau punctului  de lucru de pe raza
municipiului Alexandria;

- declarația pe propria raspundere privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului
(Formularul F4)

-  copie  dupa  actele  de  identificare  ale  agentului  economic (certificat  de  înmatriculare,  statut,  act
constitutiv, etc.) ;

-  împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;
-  copie după actul de identitate ale/al reprezentantului persoanei juridice şi, după caz, a persoanei fizice

participante ;



-  dovada privind plata garanţiei de participare şi a actului doveditor de intrare în posesia documentației
de atribuire (copii chitanțe de garanție și respectiv taxă documentare) ;

-  documente privind capacitatea economico – financiară : certificat constatator (original, copie legalizată
sau conformă cu originalul), emis de Oficiul Registrului Comerţului ;

Pe  plicul interior, care conţine oferta financiară (Forumular F5), se înscrie denumirea ofertantului şi
sediul social al acestuia. Acesta va fi introdus în plicul exterior.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc condiţiile de valabilitate/capabilitate, prevăzute
în documentația de atribuire.

            (2) Pentru persoanele fizice:

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta şi va conţine următoarele
documente de valabilitate/capabilitate:

-  o  fişă  cu  informaţii  generale  privind  ofertantul,  semnată  de  ofertant,  fără  îngroşări,  ştersături  sau
modificări  ( Formularul  F1 - OFERTANT PERSOANĂ FIZICĂ);

- declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări (Formularul F2);
- dovada achitării datoriilor financiare (creanţe fiscale şi bugetare) către Municipiul Alexandria (certificat

fiscal  –  original  sau  copie  conformă  cu  originalul,  valabil  la  data  depunerii  ofertei)  indiferent  de  domiciliul
ofertantului;  

-  declarația pe propria raspundere de eligibilitate a persoanei fizice (Formular F3);
- dovada privind achitarea datoriilor financiare către bugetul de stat - certificat de atestare fiscală (original

sau copie conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertei) eliberat de ANAF; 
-  dovada achitării datoriilor către serviciul public subordonat Consiliului Local Alexandria: S.C. Apa Serv

S.R.L, pentru persoanele fizice care au domiciliul sau deţin imobile pe raza municipiului Alexandria;
-  dovada achitării datoriilor la zi către societatea de salubrizare/taxă de salubrizare, pentru persoanele

fizice care au domiciliul sau deţin imobile pe raza municipiului Alexandria; 
-  adeverinţă privind achitarea datoriilor la zi, de la asociaţia de proprietari sau S.C. TR Administrare

Imobile  S.R.L.,  iar  dacă  nu  exista  asociație  de  proprietari  solicitantul  va  prezenta  o  declarație  pe  propria
răspundere în acest  sens,  după caz,  în  funcţie  de adresa de domiciliu  sau de deţinere de imobile  pe raza
municipiului Alexandria;

-  împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;
- declarația pe propria raspundere privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului

(Formularul  F4);
-  copie după actul de identitate ;
- dovada privind plata garanţiei de participare şi a actului doveditor de intrare în posesia documentației

de atribuire (copii chitanțe de garanție și respectiv taxă documentare).
Pe  plicul  interior,  care  conţine  oferta  financiara  (Formular  F5),  se  înscrie  numele  ofertantului  şi

domiciliul acestuia. Acesta se introduce în plicul exterior.
Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc condiţiile de valabilitate/capabilitate prevăzute

în documentația de atribuire.
Neprezentarea oricărui document prevăzut în caietul de sarcini (documente de valabilitate), atrage de

drept eliminarea respectivelor oferte de a participa la licitaţie.
Oferta financiară se va completa conform  Formularului  F5 și  va fi valoric cel puțin  preţul minim de

pornire al licitaţiei, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotarâre, pentru terenul ofertat, în caz contrar oferta se
consideră neconformă și va atrage de drept eliminarea respective oferte.         

14.5. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

(1) La depunerea documentelor se va proceda astfel :
 documentele de capabilitate se vor depune într-un plic exterior în care va fi introdus plicul interior cu

oferta  propriu-zisă,  pe  care  se  va  specifica:  LICITAŢIA  PENTRU  VÂNZAREA  TERENULUI  SITUAT  ÎN
Municipiul Alexandria, str. Dunării, zona bloc F6, județul Teleorman. A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA
DE .................. (se scrie data licitaţiei), ORA ........ (se scrie ora anunţată pentru licitaţie);



 pe plicul interior se înscriu numele şi prenumele ofertantului, precum şi domiciliul/sediul acestuia.
(2) Plicul se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, însoțit de o cerere de participare

la licitație (Formular F0).
(3) Fiecare participant va depune o singură ofertă, redactată în limba română.
(4)  Persoana interesată  are  obligaţia  de  a  depune oferta  la  adresa  şi  până  la  data  -  limită  pentru

depunere, stabilită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria şi anunţul procedurii.
(5) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
(6) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-

limită se returnează nedeschisă. 

14.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
(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 80,00 (optzeci) 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 licitaţiei.
(6) Pentru persoanele fizice/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 comunicării adjudecării. 

14.7. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENŢA ŞI COMPETENŢA COMISIEI DE LICITAŢIE

(1) Comisia de licitaţie este compusă din 5 membri.
              (2) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în
anunțul de licitație.
              (3) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora,
autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.
               (4) Comisia de licitaţie răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, având următoarele atribuţii :

 după analizarea conţinutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei întocmeşte procesul-verbal
Etapa I - deschidere plicuri exterioare, în care se va preciza rezultatul analizei care va fi semnat de către toţi
membrii comisiei de evaluare şi de către toţi ofertanţii; 

 în cazul în care îndeplinesc condiţia de valabilitate/capabilitate a ofertei cel puţin două oferte
depuse şi înregistrate pentru licitaţie se trece la analizarea plicurilor interioare;

 deschiderea  plicurilor  interioare  se  face  numai  după  semnarea  procesului-verbal  Etapa  I  -
deschidere plicuri exterioare de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți;

 după analizarea conţinutului plicurilor interioare, comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei
oferte, ţinând seama de ponderile criteriilor de atribuire, rezultat care va fi consemnat într-un
proces-verbal  Etapa II  -  deschidere  plicuri  interioare,  şi  în  termen  de  o  zi  lucrătoare
întocmeşte un raport pe care îl transmite autorităţii contractante;        

 în  termen  de  3  zile  lucrătoare  de  la  primirea  raportului  comisiei  de  evaluare,  autoritatea
contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertantul căştigător, cât şi pe cei ale
căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

14.8.  PRECIZĂRI  PRIVIND  FORMELE  DE  COMUNICARE  ŞI  LIMBA  FOLOSITĂ  ÎN
CORESPONDENŢA ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI



(1) Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se vor face în
forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia documentelor a căror formă a fost
prevăzută prin documentele licitaţiei.

(2) Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

14.9. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele  depuse  de  ofertant,  vor  fi  semnate  de  persoanele  desemnate  legal  pentru  fiecare
document, după caz.

14.10. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI

 Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când:
(1) autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare 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 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 la art. 311 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019;

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 art. 311 din O.U.G. nr. 57/2019; 

(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.

14.11. DEPUNEREA, SOLUŢIONAREA ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII CONTESTAŢIILOR

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii
contractante se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru anularea actului, obligarea
autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

14.12. DISPOZIŢII FINALE

(1) Costul documentaţiei de licitaţie este de 100 (una sută) lei.
(2)  Cheltuielile  ocazionate de încheierea contractului  de vânzare-cumpărare în  forma autentică şi  a

documentaţiei  legale  pentru  evidenţierea  şi  transcrierea  dreptului  de  proprietate  în  Cartea  Funciară  vor  fi
suportate de cumpărător.

CAPITOLUL II
FIȘA DE DATE A PROCEDURII 
pentru  vânzarea  prin  licitație  publică  a  unui  teren  aparținând  domeniului  privat  de  interes  local  al
municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 43/25.02.2016, cu număr cadastral 31739, situat în str. Dunării,
zona bloc F6.

1. INFORMAŢII GENERALE:



  
1.1. Date despre vânzător

             Denumire vânzător: UAT Municipiului Alexandria
             Cod de identificare fiscală: 4652660
             Adresa:  str. Dunării, nr. 139, Cod 140030, Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
             Telefon: 0247/317732, 317733, Fax. 0247/317728
             E-mail: primalex@alexandria.ro
             Site: https://alexandria.ro

1.2. Comunicare

a) Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată, după publicarea anunţului procedurii, contra cost, de la
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, Direcţia Patrimoniu, et. 2, cam. 1.

b) Informaţii  suplimentare  pot  fi  obţinute  de  la:  Serviciul  Gestionare  Patrimoniu  Public  şi  Privat/
Compartiment Domeniu Public și Privat, interior 132, persoane de contact: Barbălată Daniela, Cismaru
Monica.

c) Termenul limită de depunere a ofertelor este stabilit de vânzător prin Dispoziția Primarului și  anunțul
procedurii.

      2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1 Obiectul contractului: Municipiul Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, vinde terenul aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral  31739, situat în str. Dunării,
zona bloc F6, având suprafaţa de 4,00 m.p.
2.2 Terenul aparţine  domeniului  privat  de  interes  local  al  municipiului  Alexandria,  conform  H.C.L.  nr.
43/25.02.2016.
2.3 Criteriul de atribuire fundamental este cel mai mare preţ ofertat.

            Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de atribuire prezentate în
caietul de sarcini şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.
            Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire,
respectiv cel mai mare preţ ofertat.

      3. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

3.1 Are  dreptul  de  a  participa  la  licitaţie  orice  persoană  fizică  sau  juridică,  română  sau  străină,  care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;
b) a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele

prevăzute în anunţul de licitaţie;
c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor către

bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

3.2 Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică
anterioară privind bunurile Municipiului Alexandria, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit
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preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei
respective drept câştigătoare la licitaţie.
3.3 Cetăţenii  străini  şi  apatrizi  pot  dobândi  dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului  numai  în  condiţiile
rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este
parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor  de către cetăţenii  străini  şi  apatrizi,  precum şi  de către persoanele
juridice străine, cu modificările şi completările ulterioare.  
3.4 Ofertanţii nu au dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri :
a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţinea excluderii din procedură

a tuturor ofertelor în cauză;
b) să depună ofertă  individuală/comună şi  să fie nominalizat  ca asociat  în  cadrul  unei  alte oferte,  sub

sancţiunea excluderii ofertei individuale și, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

       4. GARANŢIA DE PARTICIPARE

4.1 Ofertanţii au obligaţia să constituie garanţia pentru participare la licitaţie, angajându-se astfel să semneze
contractul, în cazul în care adjudecă imobilul.
4.2 Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 80,00 (optzeci) lei.
4.3 Garanţia de participare la licitaţie se depune în lei, direct la Direcția Impozite și Taxe Locale a Municipiului
Alexandria sau prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Alexandria, cod fiscal 4652660, cont
nr. RO46TREZ6065006XXX000167 deschis  la  Trezoreria  Alexandria,  cu  specificaţia  la  obiectul  plăţii  -
garanţie de participare la licitaţia pentru vânzare teren situat în str. Dunării, zona bloc F6, judeţul Teleorman,
municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.
4.4 Garanţia  de participare la  licitaţie  va reprezenta  avansul  din  valoarea de vânzare rezultată  în  urma
licitaţiei, pentru cel ce adjudecă imobilul respectiv.
4.5 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.
4.6 Durata de valabilitate a garanţiei de participare este aceeaşi cu durata de valabilitate a ofertei, adică de
30 de zile de la data licitaţiei.
4.7 Pentru persoanele fizice 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.
4.8 Ofertele care nu sunt  însoţite  de garanţia de participare, în cuantumul stabilit  şi  având perioada de
valabilitate  solicitată  în  documentaţia  de  atribuire,  vor  fi  respinse  în  cadrul  şedinţei  de  licitaţie  -  etapa
deschiderea plicurilor exterioare.

      5. DOCUMENTE DE CALIFICARE 

          Documentele de calificare solicitate sunt următoarele :
a)  fişă cu informaţii  generale  privind ofertantul,  semnată de ofertant,  fără îngroşări,  ștersături  sau modificări
(Formularul F1);
b) declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ștersături sau modificări (Formularul F2);
c) acte doveditoare privind calitățile şi capacităţile ofertanţilor:

 Pentru persoane juridice:
 Certificat  de  înmatriculare  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  -  copie  marcată  de  ofertant  cu

„conform cu originalul“;
 Pentru persoane fizice:

 Copie dupa cartea de identitate - copie marcată de ofertant cu „conform cu originalul“;



d) dovada privind achitarea datoriilor financiare către bugetul de stat - certificat de atestare fiscală (original sau
copie conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertei), eliberat de ANAF;
e) Declarația pe propria răspundere de eligibilitate a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu se află în
insolvență, dizolvare, lichidare, faliment (Formularul F3) ;
f) dovada achitării datoriilor financiare (creanţe fiscale şi bugetare) către Municipiul Alexandria (certificat fiscal –
original  sau  copie  conformă  cu  originalul,  valabil  la  data  depunerii  ofertei),  indiferent  de  sediul/domiciliul
ofertantului; 
g) dovada achitării datoriilor către serviciul public subordonat Consiliului Local Alexandria: S.C. Apa Serv S.R.L,
pentru persoanele fizice care au domiciliul sau deţin imobile pe raza municipiului Alexandria;
h) dovada achitării  datoriilor la zi către societatea de salubrizare/taxă de salubrizare, pentru persoanele fizice
care au domiciliul sau deţin imobile pe raza municipiului Alexandria; 
i) adeverinţă privind achitarea datoriilor la zi, de la asociaţia de proprietari sau S.C. TR Administrare Imobile
S.R.L., iar dacă nu există asociație de proprietari solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere în
acest  sens,  după  caz,  în  funcţie  de  adresa  de  domiciliu  sau  de  deţinere  de  imobile  pe  raza  municipiului
Alexandria ;
j) împuternicire pentru participare la licitaţie – dacă este cazul;
k) copie după actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice/persoanei fizice participante  ;
l)  dovada privind plata  garanţiei  de participare şi  a actului  doveditor  de intrare în posesia documentației  de
atribuire (copii) ;
 m)  declarația  pe  propria  raspundere  privind  respectarea  reglementărilor  referitoare  la  protecția  mediului
(Formularul F4).

  6. PROCEDURA

(1) Tipul procedurii: licitaţie publică cu plic închis
(2) Preţul de pornire al licitaţiei este: 800,00 lei
(3) Moneda în care se transmite oferta financiară: LEI
(4) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.

  7. REGULI PRIVIND OFERTA

7.1 Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
7.2 Oferta se redactează în limba română şi se depune într-un singur exemplar semnat de către ofertant.
7.3 Oferta se depune la sediul Primăriei Municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, şi conţine două
plicuri sigilate,  unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la Registratura Primăriei, în ordinea
primirii lor, precizându-se data şi ora.  
7.4 Documentele ce urmează a fi depuse de participanţii la licitaţie sunt un număr de două plicuri, astfel :
 Plicul exterior cu documentele de valabilitate/capabilitate;
 Plicul interior cu oferta propriu-zisă.
7.5 La depunerea documentelor se va proceda astfel :

 documentele  de capabilitate  se vor depune într-un plic  exterior,  în care va fi introdus plicul
interior  cu  oferta  propriu-zisă,  pe  care  se  va  specifica:  LICITAŢIA  PENTRU  VÂNZAREA
TERENULUI  SITUAT  ÎN  STR. DUNĂRII,  ZONA  BLOC   F6,  municipiul  Alexandria,  județul
Teleorman.  A  NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ..................  (se  scrie  data  licitaţiei),
ORA ........ (se scrie ora anunţată pentru licitaţie)

 pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, sediul acestuia, persoană de contact, telefon.
7.6 Plicul se va depune la Registratura Primăriei Municipiului  Alexandria. Plicul exterior,  sigilat,  se va
depune însoţit  de o cerere de participare  la  licitaţie,  pusă la  dispoziţie  de organizatorul  licitaţiei
(formular tipizat F0).



7.7 Fiecare participant va depune o singură ofertă, redactată în limba română.
7.8 Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere,
stabilită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria şi anunţul procedurii.
7.9 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
7.10 Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-
limită se returnează nedeschisă.
7.11 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.

8. PROCEDURI DE CONTESTARE          
                                                                                      

  Orice  persoană care  se  consideră  vătămată  într-un  drept  ori  într-un  interes  legitim printr-un  act  al
autorităţii  contractante,  se  poate  adresa  instanţei  de  contencios  administrativ  competente,  pentru  anularea
actului,  obligarea autorităţii  contractante de a emite un act,  recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului
legitim,  în  condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare. 

CAPITOLUL III
CONTRACTUL CADRU CONȚINĂND CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32272, situat în str. 1 Mai, Zona Dig Vedea.

Contract - cadru
de vânzare - cumpărare

Nr._______ din _____._____.2023

               Încheiat între :
Municipiul  Alexandria,  cu  sediul  în  strada  Dunării,  nr.139,  telefon  0247  317732,  cod  fiscal

4652660, reprezentată prin  domnul Victor DRĂGUŞIN - primar, în calitate de vânzător, pe de o parte,
şi   

   ___________________________, cu sediul în ______________________, str. ________________ nr. ____,
înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  sub  nr.  ________________,  având  cont
nr._____________________________,  deschis  la  ______________________,  sucursala  ________________,
reprezentată prin ___________________________,  
şi



Dl/d-na__________, cu domiciliul  în __________________, str._________________, nr.____,
bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeţul __________________în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
a intervenit următorul contract, în temeiul : _______________________________

Cap.I. Obiectul contractului :

Art.1. Municipiul Alexandria, cu sediul în strada Dunării,  nr. 139,  vinde urmare a licitaţiei publice din
____________ şi __________________ cumpără  terenul având suprafaţa totală măsurată de 4,00 m.p., situat
în municipiul Alexandria, str. Dunării, zona bloc F6, județul Teleorman, înscris în Cartea Funciară nr.  31739/UAT
Alexandria, nr.  cadastral 31739.

Art. 2. Terenul aparţine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr.
43/25.02.2016 .

Cap.II. Preţul contractului

Art.3. Valoarea de vânzare a terenului adjudecat este de __________ lei. 
Art.4. Valoarea de vânzare a terenului, a fost achitat astfel:

-  suma de  __________ lei,  cumpărătorul  a  achitat-o  conform chitanţei/O.P.  ________/___.___.______  şi  a
reprezentat garanţia de participare la licitaţie care se transformă în avans pentru plata terenului adjudecat şi se
transferă în contul de vânzări nr. RO61 TREZ 6062 1390 207X XXXX;
-  suma  de  _________  lei,  cumpărătorul  a  achitat-o  conform  chitanţei/O.P.  ________/___.___.______
reprezentând plata valorii adjudecate, rămasă după scăderea garanţiei de participare la licitaţie.

Art.5. Plata se face prin ordin de plată în contul nr. _________________________ deschis la Trezoreria
Alexandria, cod fiscal ___________ sau direct la Direcţia Taxe şi Impozite Locale a municipiului Alexandria.

Art.6. La data încheierii prezentului contract, cumpărătorul achită şi cheltuielile aferente vânzării terenului
în cauză, şi anume:

- suma de _________ lei, reprezentând valoarea raportului de evaluare, cumpărătorul a achitat-o prin ordin de
plată în contul nr. _________________________ deschis la Trezoreria Alexandria, cod fiscal __________ sau
direct la Direcţia Taxe şi Impozite Locale a municipiului Alexandria.
- suma de _________ lei, reprezentând valoarea înscrisului în cartea funciară a terenului, cumpărătorul a achitat-
o prin ordin de plată în contul nr. _________________________ deschis la Trezoreria Alexandria, cod fiscal
_________ sau direct la Direcţia Taxe şi Impozite Locale a municipiului Alexandria.

Cap.III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

3.1. Obligaţiile vânzătorului

Art.7. Vânzătorul garantează pe cumpărător contra oricărei evicţiuni totale sau parţiale a bunului vândut,
nefiind răspunzător de viciile aparente, conform art. 1695 din Noul Cod Civil.

Art.8. Predarea-primirea terenului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data
încasării preţului adjudecat de către vânzător. 

3.2. Obligaţiile cumpărătorului

Art.9. Cumpărătorul se obligă să achite preţul adjudecat, până la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare,  dar  nu  mai  mult  de  20  de  zile  calendaristice  de  la  data  comunicării  referitoare  la  atribuirea
contractului.

Art.10.  Predarea-primirea terenului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la
data încasării preţului adjudecat de către vânzător. 

Art.11.  Cheltuielile legate de autentificarea contractului, precum şi plata taxelor pentru transcrierea în
Cartea Funciară, cad în sarcina cumpărătorului.

Art. 12.  Impozitele către stat şi administraţia locală, începând cu data încheierii prezentului contract îl
privesc pe cumpărător.



    Cap.IV. Forta majoră

Art.13. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

Art.14. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în  mod  complet,  producerea  acesteia  şi  să  ia  orice  măsuri  care  îi  stau  la  dispoziţie  în  vederea  limitării
consecinţelor.

Cap.V. Dispoziţii finale:

Art.15. Prin semnarea prezentului contract părţile confirmă că sunt de acord integral şi necondiţionat cu
clauzele inserate în prezentul contract.
             Art.16. Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de ____.____._______, în baza prevederilor Noului
Cod Civil în două exemplare, dintre care unul pentru vânzator şi unul pentru cumpărător.

                   VÂNZĂTOR,                                       CUMPĂRĂTOR,

NOTĂ:
 prezentul contract poate fi completat pâna la data încheierii şi cu alte clauze conforme prevederilor 

legale.

CAPITOLUL IX
FORMULARE
Ce se depun pentru participarea la procedura:  vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 43/25.02.2016, cu număr
cadastral 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6

 Formular 0



Nr.____________/_____________

OFERTANTUL

(denumirea/numele, adresa, telefon, persoana de contact)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către,

Primăria Municipiului Alexandria

Ca  urmare  a  anunţului  public  de  aplicare  a  procedurii  de  licitație  publică  pentru  vânzarea
terenului  situat  în  str.  Dunării,  zona bloc  F6,  suprafața  de  4,00  mp,  nr.  Cadastral  31739,  alăturat  vă
transmitem coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original.

Data completării__________

OFERTANTUL

(semnătura)

                                                                                   

Formular F1

OFERTANT PERSOANĂ FIZICĂ 

_______________________

FIŞĂ INFORMAŢII GENERALE



1) Ofertant ____________________________________________________________________

2) Domiciliul ofertant ____________________________________________________________

3)Telefon _____________________________________________________________________

4) Stare civilă __________________________________________________________________

5) Profesia/Ocupaţia _____________________________________________________________

       Numele, prenumele __________________________

          Data întocmirii,

                 şi semnătura ___________________                                                                       _____________       

Formular F1

OFERTANT PERSOANĂ JURIDICĂ

_______________________



FIȘĂ INFORMAȚII GENERALE

1) Ofertant _________________________________________________________________
2) Sediul social sau adresa ____________________________________________________
3) Telefon /fax/e-mail_________________________________________________________
4) Reprezentant legal _________________________________________________________
5) Funcția___________________________________________________________________
6) Cod fiscal_________________________________________________________________
7) Nr. înregistrare la Registrul Comerțului __________________________________________
8) Obiect de activitate _________________________________________________________

Numele, funcția, ștampila și semnătura                                                                    Data întocmirii

reprezentantului legal

_________________________________                                               _________________________

Formular F2

Ofertantul_____________________

(denumire/nume ofertant)



Declarație de participare

Către,                                                            U.A.T. Alexandria

    Examinând documentația de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 43/25.02.2016, cu număr
cadastral 31739, situat în str. Dunării,  Zona bloc F6, vă transmitem alăturat două plicuri sigilate, unul
interior și unul exterior, conținând oferta și documentele ce o însoțesc pentru cumpararea terenului situat
în str. Dunării, Zona bloc F6.
    Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este adjudecată, să închei contractul de vânzare-cumpărare
în termenele stipulate în documentația de atribuire.
    Am luat la cunoștință că, în cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare, voi pierde calitatea
de câștigător și garanția de participare.
      Subscrisa, îmi angajez răspunderea exclusivă, sub sancțiunile aplicate faptelor penale de fals și uz de
fals, pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și copii, în vederea
participării la procedura de vânzare.
      Am luat la cunostința de prevederile documentației de atribuire și sunt de acord ca procedura de
vânzare să se desfășoare în conformitate cu aceasta.

Data completării____________

Ofetant_________________________
(semnătura autorizată)                                                                              

Formular F3

OFERTANT 



(denumire/nume ofertant)

______________________

DECLARAŢIE privind eligibilitatea 

Subsemnatul(a) ______________________________, reprezentant al ___________________________, în
calitate de ofertant la licitaţia publică privind vânzarea terenului situat în str. Dunării, Zona bloc F6, municipiul
Alexandria, județul Teleorman, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, declar pe proprie răspundere că : 

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic; 

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 

- în ultimii 2 ani nu am avut cazuri de îndeplinire în mod defectuos a obligaţiilor contractuale, din motive
imputabile mie, nu am produs şi nu sunt pe cale să produc grave prejudicii partenerilor; 

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea
la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani; 

-  informaţiile  prezentate autorităţii  contractante în scopul  demonstrării  îndeplinirii  criteriilor  de calificare şi
selecţie nu sunt false. 

Subsemnatul  declar  că  informaţiile  furnizate  sunt  complete  şi  corecte  în  fiecare  detaliu  şi  înţeleg  că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil  de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

      
Data completării____________

Ofetant_________________________
(semnătura autorizată)                                                                              
     

Formular F4



OFERTANT 

(denumire/nume ofertant)

______________________

Declarație privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului

     Subsemnatul_______________________________________________________________reprezentant

autorizat al __________________________________________ (denumire/numele ofertantului)

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere,
că  mă  angajez  sa  prestez  activități  în  cadrul  bunului  imobil  ce  va  fi  construit,  în  conformitate  cu
prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului.

 

      
Data completării____________

Ofetant_________________________
(semnătura autorizată)                                                                              



Formular F5

OFERTANT_________________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)

Formular de ofertă financiară

Către,
U.A.T. Alexandria

Examinând  Documentaţia  de  atribuire,  subsemnatul/subsemnaţii,  _________________________
______________________________________________________reprezentant/reprezentanţi  ai  ofertantului
__________________________________, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în  aceasta,  să  cumpărăm terenul  situat  în  str.  Dunării,  Zona  bloc  F6,  municipiul  Alexandria,  județul
Teleorman, în suprafață de 4,00 m.p., nr. cadastral 31739, oferta noastră fiind de ___________________ lei
___________________________________________________________ .                  (se va scrie în cifre)
(se va scrie în litere)
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe perioada de timp necesară desfăşurării procedurii de
vânzare prin licitaţie publică.
Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  vânzare-cumpărare  această  ofertă,  împreună  cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

Nume, prenume, semnătură_______________________________________

În calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
__________________________________(denumirea/numele operatorului economic)

Data completării__________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Ioan AUGUSTIN
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