
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

Privește:vânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al 

municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatîn E70 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județulTeleormanîntrunitînsedințăordinară, avândînvedere: 

- referatul de aprobare nr. 95.053/17.11.2022, al PrimaruluiMunicipiului Alexandria; 

- raportulcomun de specialitatenr. 95.057/17.11.2022, al DirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomiceși al 

DirecțieiJuridic Comercial; 

- avizelecomisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

- prevederileH.C.L. nr.264/14.09.2015, privindtrecerea din domeniul public îndomeniulprivat de interes 

local al municipiului Alexandria, aterenului cu destinația ”Parc Industrial”; 

- prevederile H.C.L. nr. 304/06.10.2022, privinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria situatîn E70 cu nr. cadastral 29670; 

- prevederileextrasului de Carte Funciarăpentruinformare nr. 70209/31.10.2022 alCărțiiFunciare nr. 32438 

Alexandriaemis de Oficiul de CadastrușiPublicitateImobiliarăTeleorman, Biroul de 

CadastrușiPublicitateImobiliară Alexandria; 

- adresa nr. 84.143/25.07.2022 a MinisteruluiDezvoltării, LucrărilorPubliceșiAdministrației; 

- prevederileLegii nr. 24/2000, privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, 

republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

- prevederileart. 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, privindCoduladministrativ, 

cu modificărileșicompletărileulterioare. 

 

Întemeiulprevederilor art. 136, alin. (1),art. 139, alin. (2)şiale  art. 196, alin. (1), lit. a)din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobăvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al 

municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatîn E70, cu amplasamentul, suprafațașiprețul de pornire 

allicitațieipublice de vânzareprevăzuteînanexa nr. 2 (lista cu elementelede identificare ale 

terenuluipropuspentruvânzareaprinlicitațiepublică), anexa nr. 3 (plan de amplasamentșidelimitare), anexanr. 

4(plan de încadrareînteritoriu), care fac parteintegrantă din prezentahotărâre. 

Art.2. Se aprobăraportul de evaluareprevăzutînanexa nr. 1, care faceparteintegrantă din 

prezentahotărâre. 

Art.3. Se aprobădocumentația de atribuireprevăzutăînanexa nr.5, care face parteintegrantă din 

prezentahotărâre,  cecuprinde: 

a) caietul de sarcini; 

b) fișa de date a procedurii; 

c) contractul-cadruconținândclauzecontractualeobligatorii; 

d) formulare. 



Art.4.AplicareaProcedurii  de vânzare se realizeazăprinDirecțiaPatrimoniuși Comisia de 

evaluarepentruorganizarea de licitațiipubliceînvedereavânzăriibunuriloraparținânddomeniuluiprivat de interes 

local al Municipiului Alexandria, numităprinDispozițiaPrimarului nr. 996/23.05.2022. 

Art.5. Data, orașiloculunde se vadesfășuralicitațiavor fi stabiliteîncadrulanunțului de licitație, afișat pe 

site-ulPrimărieișipublicat conform prevederilorlegale. 

Art.6.Se împuterniceștePrimarulMunicipiului Alexandria pentruorganizarealicitațieișisemnareacontractului 

de vânzare-cumpărareși a procesului-verbal de predare-primire. 

Art. 7. La perfectareaactelor de vânzare-cumpărareîșiînceteazăaplicabilitatea H.C.L. nr. 270/2010, 

H.C.L. nr. 60/31.03.2011, H.C.L. nr. 48/14.02.2020 și se vaînștiința M.D.L.P.A. 

Art.8. Prin grijaSecretarului 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, 

CONSILIER,                                                                SECRETAR GENERAL,      

 

Gina Georgeta CUREAAlexandru Răzvan CECIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 356din 25 noiembrie2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.95.053/17.11.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

la proiectul de hotărâreprivindvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatîn E70 

 
 

Conform prevederilor art. 363, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu 

modificărileșicompletărileulterioare,vânzareaprinlicitaţiepublică a bunurilorimobileaparţinândunităţiloradministrativ-

teritoriale se aprobăprinhotărârea consiliuluijudeţean, a Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti, respectiv a 

consiliului local al comunei, al oraşuluisau al municipiului, dupăcaz. 

Învedereasatisfaceriicererilorpersoanelorjuridice, privindcumpărarea de terenuri, se propunevânzarea terenului 

situat în E70, ce aparține domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform  H.C.L. nr. 

264/14.09.2015. 

Terenulpropus a fi valorificat se regăseșteînintravilanulmunicipiului Alexandria, avândsuprafața de 98.623 

m.p.șiesteînscrisîncarteafunciară nr. 32438 Alexandria, cu numărul cadastral 32438, conform încheierii nr. 70209 

din 31.10.2022, emisă de Oficiul de CadastrușiPublicitateImobiliarăTeleorman, Biroul de 

CadastrușiPublicitateImobiliară Alexandria.  

             Din extrasul de carte funciarărezultă explicit căterenuleste liber de sarcinisauipoteci. 

Municipalitateadoreștesăvalorificeterenul conform nevoiloractualeșistrategiei de dezvoltare a municipiului 

Alexandria. 

Zona în care esteamplasatterenulanalizatestesituată pe drumul European E70, la ieșirea din Alexandria 

spreBucurești. 

Învecinătate sunt spațiipentruevenimente, depozite de materiale de construcții, benzinării. 

      Zona estecaracterizată de un trafic auto intens. 

Proprietatea are acces la drumuleuropeanE70. 

Terenulestetraversat de rețeaelectricăaeriană, rețeaceurmează a fi deviată de viitorulproprietar. 

Strategia de dezvoltareeconomico-socialălocală, princonsolidarearesurselorexistente, furnizeazămunicipiului 

Alexandria stabilitateșiextindereeconomicăsolidă. 

Dezvoltareainvestițiilor locale presupunecreareaunuiclimat care săatragășiinvestițiiexterne, ceeacevaavea un 

impact pozitivasupracomunitățiiprincreștereaofertei de noilocuri de muncă direct create. 

Analizândsolicitareamenţionată am constatatcăaceastaestenecesarăşioportunăfiindfăcutăînconformitate cu 

prevederileurmătoareloracte normative: 

- prevederile H.C.L. nr. 264/14.09.2015, privindtrecerea din domeniul public îndomeniulprivat de interes 

local al municipiului Alexandria, aterenului cu destinația ”Parc Industrial”; 

- prevederile H.C.L. nr. 304/06.10.2022, privinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria situatîn E70 cu nr. cadastral 29670; 

- prevederileLegii nr. 24/2000, privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, 

republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

- 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, privindCoduladministrativ, 

cu modificărileșicompletărileulterioare. 



Propunerea de mai sus fiindnecesarăşioportună, înconformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)și ale art. 240, alin. (2) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare, propuniniţiereaunuiproiect de 

hotărâreprivindvânzareaprinlicitațiepublică a unorterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului 

Alexandria, cu număr cadastral 32438, situatînE70. 

Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 

Alexandria vor întocmi Raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii și aprobării. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

RED. M.C.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECȚIA  PATRIMONIU  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL  
Nr. 95.057/17.11. 2022 
 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâreprivindvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatîn E70 

 

 

 

       Prin referatul de aprobare nr.95.053/17.11.2022PrimarulMunicipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, 

propune un proiect de hotărâreprivindvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatînE70. 

Înprogramul de activitate al DirecțieiPatrimoniu, esteinclusășiidentificarea de terenurilibere de 

oricesarcinisauocupateparțial de sarcini, terenuri care aparțindomeniuluiprivat de interes local al municipiului 

Alexandria, pentru care se propunevalorificarearaționalășieficientă din punct de vedere economic, de 

cătreConsiliul Local al Municipiului Alexandriasaudiverșiagenti economici, interesați de cumpărare.  

Terenulpropus a fi valorificat se regăseșteînintravilanulmunicipiului Alexandria, avândsuprafața de 98.623 

m.p.șiesteînscrisîncarteafunciară nr. 32438 Alexandria, cu numărul cadastral 32438, conform încheierii nr. 70209 

din 31.10.2022, emisă de Oficiul de CadastrușiPublicitateImobiliarăTeleorman, Biroul de 

CadastrușiPublicitateImobiliară Alexandria.  

             Din extrasul de carte funciarărezultă explicit căterenuleste liber de sarcinisauipoteci. 

Municipalitateadoreștesăvalorificeterenul conform nevoiloractualeșistrategiei de dezvoltare a municipiului 

Alexandria. 

Zona în care esteamplasatterenulanalizatestesituată pe drumul European E70, la ieșirea din Alexandria 

spreBucurești. 

Învecinătate sunt spațiipentruevenimente, depozite de materiale de construcții, benzinării. 

      Zona estecaracterizată de un trafic auto intens. 

Proprietatea are acces la drumuleuropean E70. 

Terenulestetraversat de rețeaelectricăaeriană, rețeaceurmează a fi deviată de viitorulproprietar. 

Strategia de dezvoltareeconomico-socialălocală, princonsolidarearesurselorexistente, furnizeazămunicipiului 

Alexandria stabilitateșiextindereeconomicăsolidă. 

Dezvoltareainvestițiilor locale presupunecreareaunuiclimat care săatragășiinvestițiiexterne, ceeacevaavea un 

impact pozitivasupracomunitățiiprincreștereaofertei de noilocuri de muncă direct create. 

Aceastăvânzaregenereazăurmătoarelebeneficii: 

- satisfacereacererilorpersoanelorjuridice, privindcumpărarea de terenuri;  

- valorificarea resurselor existente în scopul realizării unei extinderi economice solide  a municipiului 

Alexandria; 

- dezvoltarea investiţiilor locale prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create; 

- veniturifinanciaresuplimentare la bugetul local generate prinîncasareacontravaloriiterenuluivândut, 

taxeșiimpozite, etc.  

 Sub aspectulmăsurilorpropuseînvedereaorganizăriișidesfășurăriiprocedurii administrative 

privindvânzareaprinlicitațiepublică a bunurilor din domeniulprivat al municipiului Alexandria,  acestea 



suntrealizateconform procedurii administrative prevăzute de art. 363 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare. 

Prețul de pornire al licitațieipublice de vânzare, pentruterenulpropuspentruvânzare, se 

aprobăprinprezentahotărâreîntemeiulraportului de evaluare (anexa nr. 1), întocmit de evaluatorautorizating. 

Blejan Mihai, așa cum prevedealin.(6)  al art. 363din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu 

modificărileșicompletărileulterioare:„Cu excepțiacazurilorîn care prinlege se prevedealtfel, prețul minim de 

vânzare, aprobatprinhotărâre a Guvernuluisauprinhotărâre a autorităților deliberative de la 

niveluladministrațieipublice locale, dupăcaz, va fi valoareaceamai mare dintreprețul de piațădeterminatprinraport 

de evaluareîntocmit de evaluatoripersoanefizicesaujuridice, autorizați, încondițiilelegii, 

șiselectațiprinlicitațiepublică, șivaloarea de inventar a imobilului.” 

Documentația de atribuire se aprobăprinprezentahotărâre (anexa nr. 5), încondițiile art. 312, alin. (3) și  

conform art. 334, cu respectareadispozițiilor, în mod corespunzător, ale art. 310, alin. (1) și alin. (2), lit. 

a) și b), art. 312, alin. (2)-(4), alin. (6) și alin. (7) și ale art. 313  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare, șivaconțineurmătoarele: 

a) caietul de sarcini; 

b) fișa de date a procedurii; 

c) contractul-cadruconținândclauzecontractualeobligatorii; 

d) formulare 

- caietul de sarciniconține:informaţiigeneraleprivindvânzătorul, 

instrucţiuniprivindorganizareaşidesfăşurareaprocedurii de vânzare; instrucţiuniprivindmodul de 

elaborareşiprezentare a ofertelor; 

- organizareașidesfășurareaprocedurii de vânzareprinlicitațiepublicăestedescrisăîndocumentația de 

atribuireși se va face prindispozițiaprimarului, încondițiile art. 312,alin. (3) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privndCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

Înconformitate cu prevederile art.13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare: „Terenurileaparținânddomeniuluiprivat al 

statuluisau al unitățiloradministrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, 

concesionateoriînchiriateprinlicitațiepublică, potrivitlegii, încondițiilerespectăriiprevederilordocumentațiilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobatepotrivitlegii, învederearealizării de către titular a construcției.” 

Conform art.108,lit.e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019,privindCoduladministrativ, administrareadomeniului 

public șiprivat al unitățiloradministrativteritorialeesteasigurată de consiliul local, care poatevindeîncondițiilelegii: 

„Administrareadomeniului public şiprivat  al unităţiloradministrativ-teritoriale 

Consiliile locale şiconsiliilejudeţenehotărăsc, încondiţiileprevăzuteînpartea a V-a a prezentului cod, ca 

bunurileceaparţindomeniului public sauprivat, local saujudeţean, dupăcaz, să fie: 

e) valorificateprinaltemodalitățiprevăzute de lege.;” 

            Conform art. 129, alin. (6), lit. b), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019,privindCoduladministrativ,consiliul 

local:„hotărăştevânzarea, dareaînadministrare, concesionarea, 

dareaînfolosinţăgratuităsauînchiriereabunurilorproprietateprivată a comunei, oraşuluisaumunicipiului, dupăcaz, 

încondiţiilelegii;” 

Susținerea din punct de vedere legal al proiectuluipropusestefundamentată pe 

prevederileurmătoareloracte normative: 

- prevederile H.C.L. nr. 264/14.09.2015, privindtrecerea din domeniul public îndomeniulprivat de interes 

local al municipiului Alexandria, aterenului cu destinația ”Parc Industrial”; 

- prevederile H.C.L. nr. 304/06.10.2022, privinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria situatîn E70 cu nr. cadastral 29670; 

- prevederileLegii nr. 24/2000, privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, 

republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare; 



- prevederile art. 108, lit. e), ale art. 129, 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, privindCoduladministrativ, cu 

modificărileșicompletărileulterioare. 

Față de celeprezentate, raportat la prevederile art.129, alin.(1)și art.136,alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privind Cod Administrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare, considerămcăproiectulpoate fi 

supusdezbateriișiaprobăriiConsiliului Local al Municipiului Alexandria, 

astfelcăpropunemspreanalizăşiaprobareprezentulRaportşiproiectul de 

Hotărâreîntocmitpentruvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al 

municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438, situatîn E70. 

 

 

 

DirecțiaPatrimoniu,                                                                         DirecțiaEconomică,                                                                     
Directorexecutiv,       Directorexecutiv, 
                   Dumitru OPREA                                                                              Haritina GAFENCU             
 
 
 
 

DirecțiaJuridicComercial, 
Directorexecutiv, 

Postumia CHESNOIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

RED. M.C.                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                   ANEXA nr. 1 la 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                    H.C.L. nr. 356 din 25 noiembrie 2022 

CONSILIUL LOCAL                                               



 



PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ, 

CONSILIER,                                                                                                        

   Gina Georgeta CUREA 

 

 
 



 
JUDEȚUL TELEORMAN                                                                              ANEXA nr. 2la  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                 H.C.L. nr. 356 din 25noiembrie2022 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

LISTA 
cuelementelede identificare ale terenuluiaparținânddomeniuluiprivat de interes local  

al municipiului Alexandria,propuspentruvânzareaprinlicitațiepublică: 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
AMPLASAMENTUL TERENULUI 
PROPUS PENTRU VÂNZAREA 

PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ 
 

 
Nr. CARTE 
FUNCIARĂ 
UAT ALEX. 

 
SUPRAFAȚA 
TERENULUI 

(m.p.) 

 
CATEGORIA 

de 
FOLOSINȚĂ 

 
PREȚUL DE 
PORNIRE AL 

LICITAȚIEI 
PUBLICE DE 

VÂNZARE (lei) 

1.  Teren intravilan,  mun. Alexandria,                 
situat în E70, jud. Teleorman 

 
32438 

 
98.623 

 
arabil 

 
11.630.000 

NOTA :Cumpărătorulva suportatoatecheltuielilevânzăriiterenului (înscriereaîncarteafunciară aterenului, 
raport de evaluare, cheltuieli notariale).  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER, 

Gina Georgeta CUREA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                          ANEXA nr. 5 la 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                  H.C.L. nr. 356 din 25 noiembrie2022 

CONSILIUL  LOCAL                                                                                                      

 

 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE 

 

 

privindvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al 

municipiului Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatîn E70 

 

CUPRINS 

 

CAPTOLUL I 

INFORMAȚII PRIVIND  VÂNZĂTORUL 

 

CAPITOLUL II 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE 

 

CAPITOLUL III 

CAIET DE SARCINI 

 

CAPITOLUL IV 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR 

 

CAPITOLUL V 

INSTRUCȚIUNI DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE ȘI PONDEREA LOR 

 

CAPITOLUL VI 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND  MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

 

CAPITOLUL VII 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII  

 

CAPITOLUL VIII 

CONTRACTUL CADRU CONȚINÂND CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 

CAPITOLUL IX 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPTOLUL I 

INFORMAȚII PRIVIND VÂNZĂTORUL  

UAT Municipiului Alexandria 

Cod de identificarefiscală: 4652660 

Adresa:  str. Dunării, nr. 139, Cod 140030, Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman, 

Tel. 0247/317732, 317733, Fax. 0247/317728, 

 E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro 

 

CAPITOLUL II 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE 

 

Prezenteleinstrucțiunicuprind date șiinformațiiasupradesfășurăriilicitațieipubliceorganizată de Municipiul 

Alexandria/DirecțiaPatrimoniuînvedereavânzăriiprinlicitațiepublică,  a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 264/14.09.2015, cu număr cadastral 32438, 

situatînE70. 

Documentația de licitațiepoate fi achiziţionată, dupăpublicareaanunţuluiprocedurii, contra cost, de la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, stradaDunării, nr. 139, DirecţiaPatrimoniu, et. 2, cam. 47. 

Depunereaofertelor se va face la RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandriapână la data 

șioraspecificateînanunțullicitațieice se vaorganiza. 

 

Art.1. 

Principii pentruatribuireacontractului de vânzare 

Principiile care stau la bazaatribuiriicontractelor de vânzare de bunuriproprietateprivată sunt: 

a) transparența - punerea la dispozițietuturorcelorinteresați a informațiilorreferitoare la 

aplicareaproceduriipentruatribuireacontractului de vânzare de bunuriproprietateprivată; 

b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manierănediscriminatorie, de cătreautoritateapublică, a criteriilor de 

atribuire a contractului de vânzare de bunuriproprietateprivată ; 

c) proporționalitatea - oricemăsurăstabilită de autoritateapublicătrebuiesă fie 

necesarășicorespunzătoarenaturiicontractului; 

d) nediscriminarea - aplicarea de cătreautoritateapublică a acelorași reguli, indiferent de 

naționalitateaparticipanților la procedura de atribuire a contractului de vânzare de bunuriproprietateprivată, 

potrivitcondițiilorprevăzuteînacordurileșiconvențiile la care Româniaesteparte; 

e) libera concurență - asigurarea de cătreautoritateapublică a condițiilorpentru ca orice participant la procedura 

de atribuiresăaibădreptul de a devenicumpărătorîncondițiilelegii, ale convențiilorșiacordurilorinternaționale la care 

Româniaesteparte. 

Art.2.  

Atribuireacontractului de vânzare se face prinprocedură de licitație, cu respectareaprevederilorOrdonanței de 

urgență a Guvernului nr.57/2019,privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare. 

Art.3. 

Procedura de atribuireestelicitațiapublică, procedura la care persoanajuridică are dreptul de a depuneoferta. 

Art.4. 

Anunțul de licitație se publicăînMonitorulOficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de 

circulațienaționalășiîntr-unul de circulațielocală, pe site-ulPrimărieiMunicipiului 

Alexandriaoriprinaltemediioricanalepublice de comunicațiielectronice. 

 

 

Art.5. 
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 Anunțul de licitație se întocmeștedupăaprobareadocumentației de atribuire de cătreconsiliul local 

șitrebuiesăcuprindăcelpuținurmătoareleelemente: 

a) informațiigeneraleprivindautoritateacontractantă, precum: denumirea, codul de identificarefiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact; 

b) informațiigeneraleprivindobiectulprocedurii de licitațiepublică, în special descriereașiidentificareabunului care 

urmeazăsă fie vândut; 

c) informațiiprivinddocumentația de atribuire: modalitateasaumodalitățileprin care persoaneleinteresate pot intra 

înposesiaunui exemplar al documentației de atribuire; denumireașidatele de contact ale 

serviciului/compartimentului din cadrulautoritățiicontractante de la care se poateobține un exemplar din 

documentația de atribuire; costulșicondițiile de platăpentruobținereadocumentației, dacăestecazul; data-

limităpentrusolicitareaclarificărilor; 

d) informațiiprivindofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuiedepuseofertele, numărul de 

exemplareîn care trebuiedepusăfiecareofertă; 

e) data șilocul la care se vadesfășuraședințapublică de deschidere a ofertelor; 

f) instanțacompetentăînsoluționareaeventualelorlitigiișitermenelepentrusesizareainstanței; 

g) data transmiteriianunțului de licitațiecătreinstituțiileabilitate, învedereapublicării. 

 Art.6. 

Anunțul de licitație se trimitesprepublicare cu celpuțin 20 de zilecalendaristiceînainte de data-

limităpentrudepunereaofertelor. 

Art.7. 

Învedereaparticipării la licitație, ofertanții sunt obligațisăachite: 

 taxa pentruobținereadocumentației de atribuireînsumă de 100 lei (nereturnabilă), la DirecţiaImpoziteşi 

Taxe Locale  a Municipiului Alexandria 

 garanţiade participare,încuantum de 1.000.000 leidin prețul de pornire al licitațieipublice de vânzare,se 

achităprinOrdin de platăbancardepusîncontulMunicipiului Alexandria, cod fiscal 4652660, cont nr. 

RO46TREZ6065006XXX000167deschis la Trezoreria Alexandria, cu specificaţia la obiectulplăţii - 

garanţie de participare la licitaţiapentruvânzareterensituatînE70,municipiul Alexandria, județulTeleorman. 

Art. 8. 

Vânzătorulvapune la dispozițiapersoanelorinteresate, pe suport de hârtie,documentația de atribuire,încelmult 4 

zilelucrătoare de la primireauneisolicitări din parteaacesteia. 

Art. 9.  

(1)Orice persoanăinteresată are dreptul de a solicitaclarificăriprivinddocumentația de atribuire. 

(2) Vânzătorul are obligația de a răspundeîn mod clar, completșifărăambiguități, la oriceclarificaresolicitată, într-o 

perioadă care nu trebuiesădepășească 5 zilelucrătoare de la primireasolicitării. 

(3) Vânzătorul are obligația de a transmiterăspunsul la oriceclarificare cu celpuțin 5 zilelucrătoareînainte de data-

limităpentrudepunereaofertelor. 

(4) Încazulîn care solicitarea de clarificare nu a fosttransmisăîntimp util, punândastfelvânzătorulînimposibilitatea 

de a respectatermenulprevăzut la alin. (2), acesta din urmă are totușiobligația de a răspunde la solicitarea de 

clarificareînmăsuraîn care perioadanecesarăpentruelaborareașitransmiterearăspunsului face 

posibilăprimireaacestuia de cătrepersoaneleinteresateînainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

(5) Vânzătorul are obligația de a transmiterăspunsurile,însoțite de 

întrebărileaferente,cătretoatepersoaneleinteresate care au obținutdocumentația de atribuire, luândmăsuripentru a 

nudezvăluiidentitateacelui care a solicitatclarificările respective. 

 

 

 

Art.10. 



(1)Procedura de licitație se poatedesfășuranumaidacăînurmapublicăriianunțului de licitație au 

fostdepusecelpuțindouăofertevalabile.Încazcontrar, procedura se vaanulaşi se vaorganiza o nouăprocedură. 

(2)Încazulorganizăriiuneinoilicitaţii, proceduraestevalabilăînsituaţiaîn care a fostdepusăcelpuţin o ofertăvalabilă. 

Încazulîn care, încadrulcelei de-a douaproceduri nu se depunenici o ofertăvalabilă, 

autoritateacontractantăanuleazăprocedura de licitaţie.Pentrucea de-a doualicitațieva fi păstratădocumentația de 

atribuireaprobatăpentru prima licitație.Cea de-a doualicitație se organizeazăîncondițiileprevăzutede O.U.G. nr.  

57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare. 

(3) Sunt considerate ofertevalabileofertele care îndeplinesccriteriile de valabilitateprevăzuteîncap. IV. 

Art.11. 

(1) Plicurilesigilate se predaucomisiei de evaluareînziuafixatăpentrudeschiderea lor, prevăzutăînanunțul de 

licitație. 

(2) Conținutulofertelortrebuiesărămânăconfidențialpână la data stabilităpentrudeschidereaacestora, 

autoritateacontractantăurmând a luacunoștință de conținutulrespectivelorofertenumaidupăaceastădată. 

(3) Deschidereaplicurilorinterioare se face numaidupăsemnareaprocesului-verbal prevăzut la alin. (5) de 

cătretoțimembriicomisiei de evaluareși de cătreofertanți. 

 (4) Sunt considerate ofertevalabileofertele care îndeplinesccriteriile de valabilitateprevăzuteîncap.IV. 

(5)Înurmaanalizăriiofertelor de cătrecomisia de evaluare, pe bazacriteriilor de valabilitate, 

secretarulacesteiaîntocmește un proces-verbal în care menționeazăofertelevalabile, ofertele care nu 

îndeplinesccriteriile de valabilitateșimotiveleexcluderiiacestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-

verbal se semnează de cătretoțimembriicomisiei de evaluare. 

(6) Înbazaprocesului-verbal (Etapa I- deschidereaplicurilorexterioare) care îndeplineștecondițiileprevăzute la alin. 

(5),comisia de evaluareîntocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care 

îltransmiteautoritățiicontractante. 

(7) În termen de 3 zilelucrătoare de la primirearaportuluicomisiei de evaluare, vânzătorulinformeazăînscris, cu 

confirmare de primire, ofertanții ale căroroferte au fostexcluse, indicândmotiveleexcluderii. 

Art.12. 

Comisia de evaluare 

La nivelulMunicipiului Alexandria s-a constituitcomisia de evaluare, 

avândcomponențaaprobatăprindispozițiaprimarului nr. 996/23.05.2022, care adoptădeciziiîn mod 

autonomșinumai pe bazacriteriilor de selecțieprevăzuteîninstrucțiunileprivindorganizareașidesfășurarealicitației. 

Art.13.  

Determinareaoferteicâștigătoare 

(1)Deschidereaplicurilorinterioare se face numaidupăsemnareaprocesului-verbal prevăzut la art.11, alin.(5), de 

cătretoțimembriicomisiei de evaluareși de cătreofertanți. 

(2) Autoritateacontractantă are obligația de a stabiliofertacâștigătoare pe bazacriteriului/criteriilor de 

atribuireprecizateîndocumentația de atribuire. 

(3) Pe parcursulaplicăriiprocedurii de atribuire, vânzătorul are dreptul de a solicitaclarificăriși, dupăcaz, completări 

ale documentelorprezentate de ofertanțipentrudemonstrareaconformitățiiofertei cu cerințele solicitate. 

(4) Solicitarea de clarificăriestepropusă de cătrecomisia de evaluareși se transmite de 

cătreautoritateacontractantăofertanțilorîn termen de 3 zilelucrătoare de la primireapropuneriicomisiei de evaluare. 

(5) Ofertanțiitrebuiesărăspundă la solicitareaautoritățiicontractanteîn termen de 3 zilelucrătoare de la 

primireaacesteia. 

(6) Autoritateacontractantă nu are dreptul ca, princlarificărileoricompletările solicitate, să determine 

aparițiaunuiavantajînfavoareaunuiofertant. 

(7) Dupădeschidereaplicurilorexterioareînședințăpublică, comisia de evaluareeliminăofertele care nu  

îndeplinesccondițiileprevazuteîncaietul de sarcini. 



(8) Pentrucontinuareadesfășurăriiproceduriilicitațiede vânzareestenecesar ca, 

dupădeschidereaplicurilorexterioare, celpuțindouăofertesăîntruneascăcondițiileprevazuteîncaietul de sarcini. 

Încazcontrar, procedura se vaanulaşi se vaorganiza o nouăprocedură. 

(9) Dupăanalizareaconținutuluiplicului exterior, secretarulcomisiei de evaluareîntocmeșteprocesul-verbal în care 

se vaprecizarezultatulanalizei. 

(10) Deschidereaplicurilorinterioare se face numaidupăsemnareaprocesului-verbal prevăzut la alin. (9) de 

cătretoțimembriicomisiei de evaluareși de cătreofertanți. 

(11) Sunt considerate ofertevalabileofertele care îndeplinesccriteriile de valabilitateprevăzuteîncaietul de sarcini. 

(12) Înurmaanalizăriiofertelor de cătrecomisia de evaluare, pe bazacriteriilor de valabilitate, 

secretarulacesteiaîntocmește un proces-verbal în care menționeazăofertelevalabile, ofertele care nu 

îndeplinesccriteriile de valabilitateșimotiveleexcluderiiacestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-

verbal se semnează de cătretoțimembriicomisiei de evaluare. 

(13) Înbazaprocesului-verbal care îndeplineștecondițiileprevăzute la alin. (12), comisia de evaluareîntocmește, în 

termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îltransmiteautoritățiicontractante. 

(14) În termen de 3 zilelucrătoare de la primirearaportuluicomisiei de evaluare, 

autoritateacontractantăinformeazăînscris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căroroferte au fostexcluse, 

indicândmotiveleexcluderii. 

(15) Raportulprevăzut la alin. (13) se depune la dosarullicitației. 

(16) Comisia de evaluarestabileștepunctajulfiecăreioferte, ținândseama de ponderilecriteriilor de 

atribuireaprobateprinprezentadocumentație de atribuie. 

(17)Ofertacâștigătoareesteoferta care întruneștecelmai mare punctajînurmaaplicăriicriteriilor de atribuire. 

(18) Încazulîn care existăpunctajeegaleîntreofertanțiiclasați pe primul loc, departajareaacestora se va face 

înfuncție de punctajulobținutpentrucriteriul de atribuire care are pondereaceamai mare, 

iarîncazulegalitățiiîncontinuare, departajarea se va face înfuncție de punctajulobținutpentrucriteriul de atribuire 

care are pondereaceamai mare dupăacesta. 

(19) Pe bazaevaluăriiofertelorsecretarulcomisiei de evaluareîntocmeșteprocesul-verbal (etapa II – 

deschidereaplicurilorinterioare) care trebuiesemnat de toțimembriicomisieișiofertanți. 

(20) Înbazaprocesului-verbal care îndeplineștecondițiileprevăzute la alin. (19), comisia de evaluareîntocmește, în 

termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îltransmiteautoritățiicontractante. 

(21) Autoritateacontractantă are obligația de a încheiacontractul cu ofertantul a căruiofertă a foststabilită ca 

fiindcâștigătoare. 

(22) Autoritateacontractantă are obligația de a informaofertanțiidespredeciziilereferitoare la atribuireacontractului, 

înscris, cu confirmare de primire, nu maitârziu de 3 zilelucrătoare de la emitereaacestora. 

(16) Încadrulcomunicăriiprevăzute la alin. (22) autoritateacontractantă are obligația de a 

informaofertantul/ofertanțiicâștigător/câștigători cu privire la acceptareaofertei/ofertelorprezentate. 

(17) Încadrulcomunicăriiprevăzute la alin. (22) autoritateacontractantă are obligația de a informaofertanții care au 

fostrespinșisau a cărorofertă nu a fostdeclaratăcâștigătoareasupramotivelorce au stat la bazadeciziei respective. 

(18) Autoritateacontractantăpoatesăîncheiecontractulnumaidupăîmplinireaunui termen de 20 de zilecalendaristice 

de la data realizăriicomunicăriiprevăzute la alin. (22).  

(20) Încazulîn care ofertantuldeclaratcâștigătorrefuzăîncheiereacontractului, procedura de licitație se anulează, 

iarautoritateacontractantăreiaprocedura, încondițiilelegii. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

CAIET DE SARCINI 



pentruvânzareaprinlicitațiepublică a unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului 

Alexandria, cu număr cadastral 32438,situatînE70. 

   

Art.14. 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL VÂNZĂRII 

 

(1) INFORMAȚII PRIVIND VÂNZĂTORUL  

UAT Municipiului Alexandria 

Cod de identificarefiscală: 4652660 

Adresa:  str. Dunării, nr. 139, Cod 140030, Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman, 

Tel. 0247/317732, 317733, Fax. 0247/317728, 

E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro 

 

(2) OBIECTUL LICITAŢIEI 

Vânzareaprinlicitaţiepublicăa unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, 

conform H.C.L. nr. 264/14.09.2015, cu număr cadastral 32438,situatîn E70. 

Amplasamentulșisuprafațasuntprevăzuteînanexa nr.2 la prezentahotărâre. 

Terenul ce face obiectullicitației nu dispune de utilități (alimentarecuapă, canalizare, 

alimentarecuenergieelectrică, gaze naturale), asigurareaacestorarevenindcumpărătorului. 

Municipiul Alexandria dispune de acesteutilitățiexistândposibilitateatehnică a extinderiiacestora, până la 

amplasamentulîncauză. 

                De asemenea, însarcinacumpărătorului, 

revineșidevierearețelelorelectricepentrueliberareaamplasamentului. 

Se va asiguraaccesul la terenulînsuprafață de 100 m.p., înscrisîncarteafunciară nr. 25803,teren pus la dispoziția 

S.C. APA SERV S.A., conform H.C.L. nr. 346/28.11.2018. 

 

(3) FORMA DE LICITAŢIE 

Vânzarea se face prinlicitaţiepublicăînconformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privindCoduladministrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) ELEMENTE DE PREŢ 
Preţul minim de pornire al licitaţieiesteprevăzutînanexa nr. 2 la prezentahotarâreșianexa nr. 1- raport de 

evaluareîntocmit de evaluator ing. Blejan Mihai .  

(5) TERMENE 
a) Licitaţiavaavea loc la data şiorastabilită de vânzătorprindispozițiaprimaruluișianunţulprocedurii, la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria din stradaDunării, nr. 139. 

b) Termenullimită de depunere a ofertelorestestabilit de vânzătorprindispozițiaprimaruluișianunţulprocedurii, 

la sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, Registratură. 

c) AutoritateaContractantăpoatesăîncheiecontractul de vânzare-cumpărarenumaidupăîmplinireaunui termen 

de 20 de zilecalendaristice de la data comunicăriidecizieireferitoare la atribuireacontractului.  

d) Predarea-primireaimobilului se face prinproces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data 

încasăriipreţuluiadjudecat de cătrevânzător.   

 

(6) MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Cumpărătorulvaachitapreţuladjudecat, până la data încheieriicontractului de vânzare-cumpărare, dar nu maimult 

de 20 de zilecalendaristice de la data comunicăriireferitoare la atribuireacontractului. 

(7) SANCŢIUNI PENTRU NEÎNCHEIEREA CONTRACTULUI  
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Încazulîn care cumpărătorul nu achită integral preţulcontractului, întermenulprevăzut laalin. (6)Modalităţi de 

plată, din prezentulcaiet de sarcini, acestapierdegaranţia de participareşidreptul de câştigător. 

(8) CUANTUMUL ŞI NATURA GARANŢIILOR  

a) Participanţii la licitaţievordepunegaranţia de participare la licitaţieîncuantum de 1.000.000 (un milion) lei 

din valoareaimobilului care face obiectulprezentuluicaiet de sarcini. 

b) Garanţia de participare la licitaţie se achităprinOrdin de platăbancardepusîncontulMunicipiului Alexandria, 

cod fiscal 4652660, cont nr. RO46TREZ6065006XXX000167deschis la Trezoreria Alexandria, cu 

specificaţia la obiectulplăţii - garanţie de participare la licitaţiapentruvânzareterensituatînE70, municipiul 

Alexandria, judeţulTeleorman. 

Art.15. 

CONDIȚII GENERALE ALE VÂNZĂRII TERENULUI 

15.1 Condiții de eligibilitate 

(1) Are dreptul de a participa la licitaţieoricepersoanăjuridică, românăsaustrăină, care 

îndeplineşteurmătoarelecondiţii : 

a) a plătittoatetaxeleprivindparticiparea la licitaţie, inclusivgaranţia de participare; 

b) a depusoferta, împreună cu toatedocumentele solicitate îndocumentaţia de atribuire, 

întermeneleprevăzuteînanunţul de licitaţie; 

c) are îndeplinite la zi toateobligaţiileexigibile de plată a impozitelor, taxelorşi a 

contribuţiilorcătrebugetulconsolidat al statuluişicătrebugetul local; 

d) nu esteîn stare de insolvenţă, falimentsaulichidare. 

(2) Nu are dreptulsăparticipe la licitaţiepersoana care a fostdesemnatăcâştigătoare la o 

licitaţiepublicăanterioarăprivindbunurileMunicipiului Alexandria, înultimii 3 ani, dar nu a 

încheiatcontractulori nu a plătitpreţul, din culpăproprie. Restricţiaopereazăpentru o durată de 3 ani, 

calculată de la desemnareapersoanei respective dreptcâştigătoare la licitaţie. 

(3) Cetăţeniistrăinişiapatrizi pot dobândidreptul de proprietateasupraimobiluluinumaiîncondiţiilerezultate din 

aderareaRomâniei la UniuneaEuropeanăşi din altetratateinternaţionale la care Româniaesteparte, pe 

bază de reciprocitate, încondiţiileprevăzute de Legea nr. 312/2005,privinddobândireadreptului de 

proprietateprivatăasupraterenurilor de cătrecetăţeniistrăinişiapatrizi, precum şi de 

cătrepersoanelejuridicestrăine, cu modificărileşicompletărileulterioare.  

 

CAPITOLUL IV 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR 

 

ART.16.  

OFERTA 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elaboraofertaînconformitate cu prevederiledocumentaţiei de atribuire. 

(2) Oferta se redacteazăînlimbaromânăşi se depuneîntr-un singur exemplar semnat de cătreofertant. 

(3) Oferta se depune la sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria din stradaDunării, nr. 139, 

şiconţinedouăplicurisigilate, unul exterior şiunul interior, care se înregistrează la 

RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria, înordineaprimirii lor, precizându-se data şiora.Plicul 

exterior, sigilat, se vadepuneînsoţit de o cerere de participare la licitaţie, pusă la dispoziţie de 

organizatorullicitaţiei (formular tipizat F0). 

ART.17. 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

17.1. INFORMAŢII GENERALE 

(1) Înziuaşi la oraprecizatăînDispoziţiaPrimaruluiMunicipiului 

Alexandriaprivindorganizarealicitaţieişianunţulprocedurii, publicatînMonitorulOficial al României, Partea a 



VI-a,într-un cotidian de circulaţienaţionalăşiîntr-unul de circulaţielocalăşi pe site-ulPrimărieiMunicipiului 

Alexandria, înprezenţacomisiei de licitaţie, participanţii sunt invitaţiînsală. 

(2) Preşedintelecomisieidăcitirepublicaţiilor, condiţiilorvânzării, a listeiparticipanţilor, modului de desfăşurare 

a licitaţieişiconstatăîndeplinireacondiţiilorlegale de desfăşurare. 

(3) Procedura de licitaţie se poatedesfăşuranumaidacă, înurmapublicăriianunţului de licitaţie au 

fostdepusecelpuţindouăofertevalabile. 

(4) Depunereadocumentelor solicitate prindocumentaţia de atribuire are ca efectacceptareanecondiţionată a 

preţului de pornire la licitaţie. 

(5) Comisia de evaluarestabileştelista de participareînordineaînregistrăriiofertelordepuse, înbazacăreia se 

admiteparticiparea la licitaţie. 

(6) Începereaprocedurii de licitaţiei se face cu verificarea de cătremembriicomisiei de organizare a licitaţiei a 

documentelor de valabilitate/capabilitatedepuseşiînregistrate la PrimăriaMunicipiului Alexandria 

pentrulicitaţiarespectivă, urmând ca înprocesul-verbal săconsemnezeînscrisdespreceleconstatate. 

(7) Procedura de licitaţie se poatedesfăşuranumaidacăînurmapublicăriianunţului de licitaţie au 

fostdepusecelpuţindouăofertevalabile. 

(8) Încazulîn care, înurmapublicăriianunţului de licitaţie nu au fostdepusecelpuţindouăofertevalabile, 

autoritateacontractantăesteobligatăsăanulezeproceduraşisăorganizeze o nouălicitaţie.  

(9) Pentruceade-adoualicitaţie va fi păstratădocumentaţia de atribuireaprobatăpentru prima licitaţie, 

iarlicitaţia va fi organizatăînaceleaşicondiţii.   

(10) Încazulîn care încadrulcelei de-a douaproceduri de licitaţie nu se depunenicioofertăvalabilă, 

autoritateacontractantăanuleazăprocedura de licitaţie. 

ART.18.  

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, str. Dunării, nr. 139, telefon 0247/317732, interior132. 

ART.19. 

CALENDARUL LICITAŢIEI 

(1) Publicareaanunţului de licitaţie se face dupăemitereaDispoziţieiPrimaruluiprivindorganizarealicitaţiei cu 

celpuţin 20 de zilecalendaristiceînainte de data-limităpentrudepunereaofertelor.  

(2) Documentaţia de atribuire se poateachiziţiona, dupăpublicareaanunţuluiprocedurii, contra cost, de la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, stradaDunării, nr. 139, DirecţiaPatrimoniu, et. 2, cam. 47. 

(3) Termenullimită de depunere a 

ofertelorestestabilitprinDispoziţiaPrimaruluiprivindorganizarealicitaţieişianunţulproceduriila 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, Registratură. 

(4) Deschiderealicitaţieivaavea loc în data şiorastabilită de vânzătorprinDispoziţiaPrimaruluimunicipiului 

Alexandria privindorganizarealicitaţieişianunţulprocedurii, la sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria din 

stradaDunării, nr. 139.  

ART.20. 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 

Documenteleceurmează a fi depuse de participanţii la licitaţiereprezintăoferta, care constăîndouăplicuri, 

astfel : 

 Plicul exterior cu documentele de valabilitate/capabilitate; 

 Plicul interior cu ofertapropriu-zisă. 

ART.21. 

DOCUMENTELE DE VALABILITATE / CAPABILITATE 

(1) Pentrupersoanelejuridice: 



Pe plicul exterior se va indica obiectullicitaţieipentru care 

estedepusăofertaşivaconţineurmătoareledocumente de valabilitate/capabilitate: 

- o fişă cu informaţiigeneraleprivindofertantul, semnată de ofertant,  fărăîngroşări, ștersăturisaumodificări 

(Formularul F 1); 

-  declaraţie de participaresemnată de ofertant, fărăîngroşări, ștersăturisaumodificări (Formularul F 2); 

-  dovadaachităriidatoriilorfinanciare (creanţe fiscale şibugetare) cătreMunicipiul Alexandria (certificat 

fiscal – originalsau copieconformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei), indiferentsediulofertantului; 

-Declarațiape propria raspunderede eligibilitatea reprezentantuluilegal al persoaneijuridice ca nu se 

aflăîninsolvență, dizolvare, lichidare, faliment(FormularulF3) ; 

- dovadaprivindachitareadatoriilorfinanciarecătrebugetul de stat - certificat de atestare fiscală 

(originalsaucopie conformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei),eliberat de ANAF; 

- dovadaachitării la zi a datoriilorcătreserviciul public subordonatConsiliului Local Alexandria: S.C. Apa 

Serv S.R.L, pentruagenţii economici care au sediul social saupuncte de lucru pe razamunicipiului Alexandria; 

- dovadaachităriidatoriilor la zi cătresocietatea de salubrizare/taxă de salubrizare, pentruagenţii 

economici care au sediul social saupuncte de lucru pe razamunicipiului Alexandria;  

- adeverinţăprivindachitareadatoriilor la zi, de la asociaţia de proprietarisau S.C. TR AdministrareImobile 

S.R.L., iardacă nu existăasociație de proprietari, solicitantulvaprezenta o declarație pe propria 

răspundereînacestsens, dupăcaz, pentruagenţii economici care au sediul social saupuncte de lucru pe 

razamunicipiului Alexandria;  

-  copie dupa actele de identificare ale agentuluieconomic (Certificat de înmatricularede la 

RegistrulComerțului,marcată de ofertantcu „conformcuoriginalul”, statut, actconstitutiv, etc.); 

              - acte care dovedesccapacitateaeconomico-financiară a ofertantului : certificat constatatoreliberat de 

OficiulRegistruluiComerțului (original sau copie „conformcuoriginalul”, ultimabalanță de verificarecontabilă, 

ultimulbilanțcontabil ;  

             - memoriutehnic care săcuprindădescriereaobiectivului de investițiiceurmează a se edifica pe terenulce 

face obiectulvânzării, valoareaobiectivului de investițiice se vaedifica pe teren,  numărulminim allocurilor  de 

muncăcevor fi create, dupăfinalizareaobiectivului de investiții, programul de construcție, care specifică data 

începerii, etapizareașifinalizareainvestițiilor, potrivitgraficului de realizare a investiției, modalități de prevenire a 

daunelorasupramediuluișireducereaefectelorasupramediului pe perioadaconstruiriișiutilizăriiimobilului; 

-  împuternicirepentruparticipare la licitaţie – dacăestecazul; 

-  copie dupăactul de identitate ale/al reprezentantuluipersoaneijuridice; 

-  dovadaprivindplatagaranţiei de participareşi a actuluidoveditor de intrareînposesiacaietului de sarcini 

/documentatia de atribuire (copii). 

Pepliculinterior, care conţineofertafinanciară (ForumularulF4), se înscriedenumireaofertantuluişisediul 

social al acestuia.Acesta va fi introdusînpliculexterior. 

Suntconsiderateofertevalabileofertele care îndeplinesccondiţiile de valabilitate/capabilitate, 

prevăzuteîndocumentația de atribuire. 

(2) Neprezentareaoricăruidocumentprevăzutîncaietul de sarcini (documente de valabilitate), atrage 

de drepteliminarearespectivelor oferte  de a  participa la licitaţie. 

(3) Ofertafinanciară  se vacompleta conform Formularului F4, anexă la documentația de atribuireșiva 

fi valoriccelpuținPreţul minim de pornire al licitaţiei,  prevăzutînanexa nr. 2 la prezentahotărâre, 

pentruterenulofertat, încazcontraroferta se considerăneconformășivaatrage de 

drepteliminarearespectiveioferte. 

(4) Ofertatrebuiesăcuprindăcondiţiileprevăzuteîncaietul de sarcini , documentația de atribuireșialteobligaţii pe 

care ofertantulşi le asumăîncazulîn care vacâstigalicitaţia. 



ART.22. 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR 

(1) La depunerea documentelor se va proceda astfel : 

 documentele de capabilitate se vordepuneîntr-un plic exterior în care va fi introdusplicul interior cu 

ofertapropriu-zisă, pe care se vaspecifica: LICITAŢIA PENTRU VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN E70, 

municipiul Alexandria, județulTeleorman. A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE .................. (sescrie 

data licitaţiei), ORA ........ (sescrieoraanunţatăpentrulicitaţie); 

 pe plicul interior se înscriudenumirea/numeleofertantului, precumşisediulacestuia. 

(2) Plicul se vadepune la RegistraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria.Plicul exterior, sigilat, se 

vadepuneînsoţit de o cerere de participare la licitaţie, pusă la dispoziţie de organizatorullicitaţiei 

(formular tipizat F0). 

(3) Fiecare participant vadepune o singurăofertă, redactatăînlimbaromană, pentruterenullicitat. 

(4) Persoanainteresată are obligaţia de a depuneoferta la adresaşipână la data-limităpentrudepunere, 

stabilităprinDispoziţiaPrimaruluiMunicipiului Alexandriaşianunţulprocedurii. 

(5) Riscurilelegate de transmitereaofertei, inclusivforţamajoră, cad însarcinapersoaneiinteresate. 

(6) Ofertadepusă la o altăadresă a autorităţii contractante decâtceastabilităsaudupăexpirareadatei-limită se 

returneazănedeschisă. 

ART.23. 

PRECIZĂRI PRIVIND GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

(1) Ofertanţii au obligaţiasăconstituiegaranţiapentruparticipare la licitaţie, angajându-se 

astfelsăsemnezecontractul, încazulîn care adjudecăimobilul. 

(2) Garanţiade participare la licitaţievareprezentaavansul din valoarea de vânzarerezultatăînurmalicitaţiei, 

pentrucelceadjudecăimobilulrespectiv. 

(3) Garanţia de participare se pierdeîncazulîn care ofertantulcâştigătorîşiretrageoferta pe perioada de 

valabilitatesauîncazulîn care nu semneazăcontractulîn termen. 

(4) Valoareagaranţiei de participareestede 1.000.000 (un million) lei.  

(5) Durata de valabilitate a garanţiei de participareesteaceeaşi cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 30 

de zile de la data licitaţiei. 

(6) Pentrupersoanelejuridice participante care nu au câştigatlicitaţia, fondurileconstituitedreptgaranţie se vor 

restitui, la solicitarescrisă, întermen de 15 zile de la data adjudecării.  

ART.24. 

PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENŢA ŞI COMPETENŢA COMISIEI DE EVALUARE 

(1) Comisia de evaluareestecompusă din 5 membri. 

(2) Comisia de evaluarerăspunde de organizareaşidesfăşurarealicitaţiei, avândurmătoareleatribuţii : 

 dupăanalizareaconţinutuluiplicurilorexterioare, secretarulcomisieiîntocmeşteprocesul-verbal 

Etapa I - deschidereplicuriexterioare, în care se vaprecizarezultatulanalizei care va fi semnat de 

cătretoţimembriicomisiei de evaluareşi de cătretoţiofertanţii;  

 încazulîn care îndeplinesccondiţia de valabilitate/capabilitate a 

oferteicelpuţindouăofertedepuseşiînregistratepentrulicitaţie se trece la analizareaplicurilorinterioare; 

 dupăanalizareaconţinutuluiplicurilorinterioare, comisia de 

evaluarestabileştepunctajulfiecăreioferte, ţinândseama de ponderilecriteriilor de atribuire, rezultat care va fi 

consemnatîntr-un proces-verbal Etapa II - deschidereplicuriinterioare, şiîn termen de o zi lucrătoareîntocmeşte un 

raport pe care îltransmiteautorităţiicontractante;  

 în termen de 3 zilelucrătoare de la primirearaportuluicomisiei de evaluare, 

autoritateacontractantăinformeazăînscris, cu confirmare de primire, ofertantulcăştigător, câtşi pe cei ale 

căroroferte au fostexcluse, indicândmotiveleexcluderii. 



ART.25.  

PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENŢA ŞI 

RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI 

(1) Documentele, notificările, deciziileşialtecomunicări, care trebuietransmiseîntrepărţi, se vor face în forma 

scrisăsaualtăformă care asigurăînregistrareaactului, cu excepţiadocumentelor a cărorformă a 

fostprevăzutăprindocumentelelicitaţiei. 

(2) Toatedocumentelevor fi întocmiteînlimbaromână. 

ART.26. 

PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR 

Documenteledepuse de ofertant, vor fi semnate de persoaneledesemnate legal pentrufiecare document, 

dupăcaz. 

 

CAPITOLUL V 

INSTRUCȚIUNI DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE ȘI PONDEREA LOR 

 

ART.27.  

CRITERII DE ATRIBUIREprivindevaluareaofertelorpentruvânzareaterenuluiaparţinânddomeniuluiprivat de interes 

local al municipiului Alexandria,cunumăr cadastral 32438,situatînE70, judeţul Teleorman. 

(1) Criteriul de atribuirefundamental este cel mai mare preţofertat. 

(2) Comisia de evaluareva face evaluareaofertelordepuse pe bazacriteriilor de 

atribuireprezentatemaijosşiînconformitate cu numărul maxim de punctepentrufiecarecriteriu. 

 

A. CRITERII ECONOMICO - FINANCIARE ALE OFERTEI  

 

CRITERIUL                                                                                                                                 număr de puncte 

1.Capacitatea economico - financiară- maxim 10 puncte 

-cifra de afaceri,ultimabalanță de verificarecontabilă, ultimulbilanțcontabil, 

  certificat fiscal eliberat de ANAF, certificat fiscal eliberat de PrimăriaMunicipiului Alexandria                                                                      

Pentruofertacucea mai mare capacitateeconomico-financiară se acordăpunctajulmaxim. 

Pentrucelelalteoferte, punctajul se calculeazăastfel : 

Punctajoferta n=(capacitateaeconomico-financiarăoferta n/capacitateaeconomico-financiarăofertamaximă)x 

numărulmaxim de puncteacordatpentrucriteriu 

 

2. Valoareainvestițiilor ce urmează a se realiza     - maxim 10 puncte 

Pentruofertacuvaloareamaximă a investițiilor, se acordăpunctajulmaxim. 

Pentrucelelalteoferte, punctajul se calculeazăastfel : 

Punctajoferta n=(valoareinvestițiiofertan/valoareinvestițiiofertamaximă)xnumărulmaxim de 

puncteacordatpentrucriteriu 

 

3.  Numărulminim al locurilor de muncă ce vor fi create- maxim 10 puncte 

Pentruofertacunumărul de locuri de muncăcel mai mare, se acordăpunctajulmaxim. 

Pentrucelelalteoferte, punctajul se calculeazăastfel : 

Punctajoferta n=(numărul de locuri de muncăoferta n/numărul de locuri de muncăofertamaximă)xnumărulmaxim 

de puncteacordatpentrucriteriu 



 

B.OFERTA FINANCIARĂ-Prețuloferit(Formular F4) 

CRITERIUL                                                                                                 număr de puncte 

 

Pentruvaloareamaximă a prețuluioferit, se acordăpunctajulmaxim.                             - maxim 40 puncte 

Pentrucelelalteoferte, punctajul se calculeazăastfel : 

Punctajoferta n=(valoareprețoferta n/valoareprețofertamaximă)xnumărulmaxim de puncteacordatpentrucriteriu 

 

C. CRITERII SPECIFICE (TEHNICE) ALE OFERTEI 

CRITERIUL                                                                                                                             număr de puncte 

 

1.Memoriu tehnic care săcuprindădescriereainvestițiilor, programul de construcție               - maxim 25 puncte 

Termenulmaxim de realizare a investiției este de ………….. luni 

Pentrutermenulcel mai scurt de  finalizare a investițiilor se acordăpunctajulmaxim. 

Pentrucelelalteoferte, punctajul se calculeazăastfel : 

Punctajoferta n=(termen de finalizare a investițieioferta n/termen de finalizare a investițieicel mai 

scurt)xnumărulmaxim de puncteacordatpentrucriteriu 

 

    D. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

CRITERIUL                                                                                                                             număr de puncte 

 

1.Modalităţi de prevenire a daunelorasupramediuluişireducereaefectelorasupramediului 

peperioadaconstruiriișiutilizăriiimobilului                                          - maxim 5 puncte 

_______________________________________________________________________________________ 

TOTAL                                                                                                              număr maxim 100 puncte 

  

(3) Oferta câştigătoare este oferta care întruneştecel mai mare punctajînurmaaplicăriicriteriilor de atribuire, 

respectivcel mai mare preţofertat; 

 (4) În cazulîn care existăpunctajeegaleîntreofertanţiiclasaţipeprimulloc,departajareaacestora se va face 

înfuncție de punctajulobținutpentrucriteriul de atribuire care are pondereaceamai mare, 

iarîncazulegalitățiiîncontinuare, departajarea se va face înfuncție de punctajulobținutpentrucriteriul de atribuire 

care are pondereaceamai mare dupăacesta,iarîncazulegalitățiiîncontinuarecomisia de evaluare va 

solicitadepunereaînplicînchis a uneinoiofertefinanciarepentrustabilireaofertantuluicâștigător. 

             (5)Contractul de vânzareva fi încheiatînlimbaromână. Conţinutulcontractului de 

vânzaretrebuiesărespecteprevederilelegale. Contractul de vânzareva fi încheiat cu ofertantul a căruiofertă a 

fostdeclaratăcâştigătoare. Refuzulofertantuluideclaratcâştigător de a încheiacontractul de 

vânzareatragepierdereagaranţieidepusăpentruparticipare la licitaţie.  

 (6)Însituaţiaîn care nu a fostposibilăîncheiereacontractului de vânzare, procedurava fi anulată, 

iarautoritateapublicălocalăvareluaprocedura de licitaţiepublică de la etapapublicăriianunţului, 

încondiţiilelegii, caietul de sarcinişidocumentaţia de atribuireîşivorpăstravalabilitatea. 

 

CAPITOLUL VI 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND  MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 



ART.28. 

PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI 

Anularealicitaţieipoate fi acceptatăatuncicând : 

(1) autoritateacontractantă are dreptul de a anulaprocedurapentruatribuireacontractului de 

vânzareînsituaţiaîn care se constatăabateri grave de la prevederilelegale care afecteazăprocedura de 

licitaţiesau fac imposibilăîncheiereacontractului; 

(2) însensulprevederiloralin. (1), procedura de licitaţie se considerăafectatăîncazulîn care sunt 

îndeplinitecumulativurmătoarelecondiţii : 

a) încadruldocumentaţiei de atribuireşi/sauînmodul de aplicare a procedurii de licitaţie se 

constatăerorisauomisiuni care au ca efectîncălcareaprincipiilorprevăzute la art. 311 din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019; 

b) autoritateacontractantă se aflăînimposibilitatea de a adoptamăsuricorective, fără ca 

acesteasăconducă, la rândul lor, la încălcareaprincipiilorprevăzute de art. 311 din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019;  

(3) încălcareaprevederilorprezenteisecţiuniprivindatribuireacontractuluipoateatrageanulareaprocedurii, 

potrivitdispoziţiilorlegaleînvigoare; 

(4) autoritateacontractantă are obligaţia de a comunica, înscris, tuturorparticipanţilor la procedura de licitaţie, 

încelmult 3 zilelucrătoare de la data anulării, atâtîncetareaobligaţiilor pe care aceştiaşi le-au 

creatprindepunereaofertelor, câtşimotivulconcret care a determinatdecizia de anulare. 

ART.29. 

DEPUNEREA, SOLUŢIONAREA ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII CONTESTAŢIILOR 

Orice persoană care se considerăvătămatăîntr-un dreptoriîntr-un interes legitim printr-un act al 

autorităţiicontractante, se poateadresainstanţei de contenciosadministrativcompetente, pentruanulareaactului, 

obligareaautorităţiicontractante de a emite un act, recunoaştereadreptuluipretinssau a interesului legitim, 

încondiţiileprevăzute de Legea nr. 554/2004, a contenciosuluiadministrativ, cu 

modificărileşicompletărileulterioare.  

ART.30. 

 DISPOZIŢII FINALE 

(1) Costuldocumentaţiei de licitaţieeste de 100 (una sută) lei. 

(2) Cheltuielileocazionate de încheiereacontractului de vânzare-cumpărareîn forma autenticăşi a 

documentaţieilegalepentruevidenţiereaşitranscriereadreptului de proprietateîn Cartea Funciarăvor fi 

suportate de cumpărător. 

 

CAPITOLUL VII 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII  

pentruvânzareaprinlicitațiepublicăa unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului 

Alexandria, conform H.C.L. nr. 264/14.09.2015,cu număr cadastral 32438, situatîn E70. 

 

ART.31. 

 INFORMAŢII GENERALE: 

(1) Date desprevânzător 

Denumirevânzător: UAT Municipiului Alexandria 

Cod de identificarefiscală: 4652660 

Adresa:  str. Dunării, nr. 139, Cod 140030, Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman,Tel. 0247/317732, 317733, 

Fax. 0247/317728, E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro 

 

(2) Comunicare 

http://www.alexandria.ro/


a) Documentaţia de atribuirepoate fi achiziţionată, dupăpublicareaanunţuluiprocedurii, contra cost, de la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, stradaDunării, nr. 139, DirecţiaPatrimoniu, et. 2, cam. 47. 

b) Informaţiisuplimentare pot fi obţinute de la: ServiciulGestionarePatrimoniu Public şi Privat/ 

CompartimentDomeniu Public și Privat, interior 132, persoane de contact: Barbălată Daniela. 

c) Termenullimită de depunere a ofertelorestestabilitprindispozitiaprimaruluișianunțulprocedurii, la 

sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria, Registratură. 

 

 

ART32. 

 OBIECTUL CONTRACTULUI: 

(1) Obiectulcontractului:Municipiul Alexandria, cu sediulînstradaDunării, nr. 

139,vindeterenulaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, cu număr 

cadastral 32438,situatîn E70,avândsuprafaţa de 98.623m.p. 

(2) Terenulaparţinedomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 

264/14.09.2015. 

(3) Criteriul de atribuirefundamental este cel mai mare preţofertat. 

Comisia de evaluareva face evaluareaofertelordepuse pe bazacriteriilor de atribuireprezentateîncaietul de 

sarcinişiînconformitate cu numărul maxim de punctepentrufiecarecriteriu. 

Oferta câştigătoare este oferta care întruneştecel mai mare punctajînurmaaplicăriicriteriilor de atribuire, 

respectivcel mai mare preţofertat. 

ART.33. 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

(1) Are dreptul de a participa la licitaţieoricepersoanăjuridică, românăsaustrăină, care 

îndeplineşteurmătoarelecondiţii : 

a) a plătittoatetaxeleprivindparticiparea la licitaţie, inclusivgaranţia de participare; 

b) a depusoferta, împreună cu toatedocumentele solicitate îndocumentaţia de atribuire, 

întermeneleprevăzuteînanunţul de licitaţie; 

c) are îndeplinite la zi toateobligaţiileexigibile de plată a impozitelor, taxelorşi a 

contribuţiilorcătrebugetulconsolidat al statuluişicătrebugetul local; 

d) nu esteîn stare de insolvenţă, falimentsaulichidare. 

(2) Nu are dreptulsăparticipe la licitaţiepersoana care a fostdesemnatăcâştigătoare la o 

licitaţiepublicăanterioarăprivindbunurileMunicipiului Alexandria, înultimii 3 ani, dar nu a 

încheiatcontractulori nu a plătitpreţul, din culpăproprie. Restricţiaopereazăpentru o durată de 3 ani, 

calculată de la desemnareapersoanei respective dreptcâştigătoare la licitaţie. 

(3) Cetăţeniistrăinişiapatrizi pot dobândidreptul de proprietateasupraimobiluluinumaiîncondiţiilerezultate din 

aderareaRomâniei la UniuneaEuropeanăşi din altetratateinternaţionale la care Româniaesteparte, pe 

bază de reciprocitate, încondiţiileprevăzute de Legea nr. 312/2005 privinddobândireadreptului de 

proprietateprivatăasupraterenurilor de cătrecetăţeniistrăinişiapatrizi, precum şi de 

cătrepersoanelejuridicestrăine, cu modificărileşicompletărileulterioare.  

(4) Ofertanţii nu au dreptul ca încadrulaceleiaşiproceduri : 

a) sădepunădouăsau mai multeoferteindividualeşi/saucomune, subsancţineaexcluderiidinprocedură a 

tuturorofertelor in cauză; 

b) sădepunăofertăindividuală/comunăşisă fie nominalizat ca asociatîncadruluneialteoferte, 

subsancţiuneaexcluderiioferteiindividualeși, dupăcaz, a celeiîn care este ofertantasociat. 

ART.34. 

GARANŢIA DE PARTICIPARE 

(1) Ofertanţii au obligaţiasăconstituiegaranţiapentruparticipare la licitaţie, angajându-se 

astfelsăsemnezecontractul, încazulîn care adjudecăimobilul. 



(2) Participanţii la licitaţievordepunegaranţia de participare la licitaţieîncuantumde 1.000.000 (un milion) lei. 

(3) Garanţia de participare la licitaţie se achităprinOrdin de platăbancardepusîncontulMunicipiului Alexandria, 

cod fiscal 4652660, cont nr. RO46TREZ6065006XXX000167deschis la Trezoreria Alexandria, cu 

specificaţia la obiectulplăţii - garanţie de participare la licitaţiapentruvânzareterensituatîn E70, municipiul 

Alexandria, judeţulTeleorman. 

(4) Garanţiade participare la licitaţievareprezentaavansul din valoarea de vânzarerezultatăînurmalicitaţiei, 

pentrucelceadjudecăimobilulrespectiv. 

(5) Garanţia de participare se pierdeîncazulîn care ofertantulcâştigătorîşiretrageoferta pe perioada de 

valabilitatesauîncazulîn care nu semneazăcontractulîn termen. 

(6) Durata de valabilitate a garanţiei de participareesteaceeaşi cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 30 

de zile de la data licitaţiei. 

(7) Pentrupersoanelefizice participante care nu au câştigatlicitaţia, fondurileconstituitedreptgaranţie se vor 

restitui, la solicitarescrisă, întermen de 15 zile de la data adjudecării. 

(8) Ofertele care nu suntînsoţite de garanţia de participare , încuantumulstabilitşiavândperioada de 

valabilitatesolicitată in ducumentaţia de atribuire , vor fi respinseîncadrulşedinţei de licitaţie- 

etapadeschidereaplicurilorexterioare. 

ART.35. 

DOCUMENTE DE CALIFICARE  

Documentele de calificaresolicitatesunturmătoarele : 

a) fişă cu informaţiigeneraleprivindofertantul, semnată de ofertant,  fărăîngroşări, ștersăturisaumodificări 

(F1); 

b) declaraţie de participaresemnată de ofertant,  fărăîngroşări, ștersăturisaumodificări (F2); 

c) actedoveditoareprivindcalitățileşicapacităţileofertanţilor:Certificat de înmatricularede la 

OficiulRegistruluiComerţului- copiemarcată de ofertant cu „conform cu originalul“; 

d) acte care dovedesccapacitateaeconomico-financiară a ofertantului : certificat constatatoreliberat de 
OficiulRegistruluiComerțului (original sau copie „conformcuoriginalul”, ultimabalanță de 
verificarecontabilă, ultimulbilanțcontabil ;  

e) memoriutehnic care săcuprindădescriereaobiectivului de investițiiceurmează a se edifica pe terenulce 

face obiectulvânzării,valoareaobiectivului de investițiice se vaedifica pe teren, numărul minim allocurilor  

de muncăcevor fi create,dupăfinalizareaobiectivului de investiții,programul de construcție, care specifică 

data începerii, etapizareașifinalizareainvestițiilor, potrivitgraficului de realizare a investiției, modalități de 

prevenire a daunelorasupramediuluișireducereaefectelorasupramediului pe 

perioadaconstruiriișiutilizăriiimobilului; 

f) dovadaprivindachitareadatoriilorfinanciarecătrebugetul de stat : certificat de atestare fiscală 

(originalsaucopie conformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei), eliberat de ANAF ; 

g) Declarațiape propria raspundere de eligibilitate a reprezentantuluilegal al persoaneijuridicecă nu se 

aflaîninsolvență, dizolvare, lichidare, faliment(F3) ; 

h) dovadaachităriidatoriilorfinanciare (creanţe fiscale şibugetare) cătreMunicipiul Alexandria (certificat fiscal 

– originalsaucopie conformăcuoriginalul, valabil la data depuneriiofertei), indiferent  de sediulofertantului; 

i) dovadaachităriidatoriilorcătreserviciul public subordonatConsiliului Local Alexandria: S.C. Apa Serv 

S.R.L, pentrupersoanelejuridice care au sediul social saupuncte de lucrupe razamunicipiului Alexandria; 

j) dovadaachităriidatoriilor la zi cătresocietatea de salubrizare/taxă de salubrizare, pentrupersoanelejuridice 

care au sediul social saupuncte de lucru pe razamunicipiului Alexandria;  

k) adeverinţăprivindachitareadatoriilor la zi de la asociaţia de proprietarisau S.C. TR AdministrareImobile 

S.R.L. iardacă nu existaasociație de proprietari, solicitantulvaprezenta o declarație pe propria 

răspundereînacestsens, dupăcaz, înfuncţie de sediul socialsaupunctele de lucru de pe razamunicipiului 

Alexandria ; 

l) împuternicirepentruparticipare la licitaţie – dacăestecazul; 



m) copie dupăactul de identitate al reprezentantuluipersoaneijuridiceparticipante ; 

n) dovadaprivindplatagaranţiei de participareşia actuluidoveditor de intrareînposesiacaietului de sarcini 

(copii) . 

 

 

ART.36. 

PROCEDURA 

(1) Tipulprocedurii: licitaţiepublică cu plicînchis 

(2) Preţul de pornire al licitaţieiesteconform anexei nr. 2 - lista, la prezenta H.C.L. 

(3) Monedaîn care se transmiteofertafinanciară: LEI 

(4) Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile. 

ART.37. 

 REGULI PRIVIND OFERTA 

(1) Ofertantul are obligaţia de a elaboraofertaînconformitate cu prevederiledocumentaţiei de atribuire. 

(2) Oferta se redacteazăînlimbaromânăşi se depuneîntr-un singur exemplar semnat de cătreofertant. 

(3) Oferta se depune la sediulPrimărieiMunicipiului Alexandria din stradaDunării, nr. 139, 

şiconţinedouăplicurisigilate, unul exterior şiunul interior, care se înregistrează la 

RegistraturaPrimăriei, înordineaprimirii lor, precizându-se data şiora.   

(4) Documenteleceurmează a fi depuse de participanţii la licitaţie sunt : 

un număr de douăplicuri, astfel : 

 Plicul exterior cu documentele de valabilitate/capabilitate; 

 Plicul interior cu ofertapropriu-zisă. 

(5) La depunerea documentelor se va proceda astfel : 

 documentele de capabilitate se vordepuneîntr-un plic exterior,în care va fi introdusplicul interior 

cu ofertapropriu-zisă, pe care se vaspecifica: LICITAŢIA PENTRU VÂNZAREA TERENULUI 

SITUAT ÎN E70, municipiul Alexandria, județulTeleorman. A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA 

DE .................. (sescrie data licitaţiei), ORA ........ ( sescrieoraanunţatăpentrulicitaţie) 

 pe plicul interior se înscriudenumireaofertantului, sediulacestuia, persoană de contact, telefon. 

(6) Plicul se vadepune la registraturaPrimărieiMunicipiului Alexandria.Plicul exterior, sigilat, se 

vadepuneînsoţit de o cerere de participare la licitaţie, pusă la dispoziţie de organizatorullicitaţiei 

(formular tipizat F0). 

(7) Fiecare participant vadepune o singurăofertă, redactatăînlimbaromană. 

(8) Persoanajuridicăinteresată are obligaţia de a depuneoferta la adresaşipână la data-

limităpentrudepunere, stabilităprinDispoziţiaPrimaruluimunicipiului Alexandriaşianunţulprocedurii. 

(9) Riscurilelegate de transmitereaofertei, inclusivforţamajoră, cad însarcinapersoaneijuridiceinteresate. 

(10) Ofertadepusă la o altăadresă a autorităţii contractante decâtceastabilităsaudupăexpirareadatei-limită se 

returneazănedeschisă. 

(11) Conţinutulofertelortrebuiesărămânăconfidenţialpână la data stabilităpentrudeschidereaacestora, 

autoritateacontractantăurmând a luacunoştinţă de conţinutulrespectivelorofertenumaidupăaceastădată. 

ART.38. 

PROCEDURI DE CONTESTARE 

Orice persoană care se considerăvătămatăîntr-un dreptoriîntr-un interes legitim printr-un act al 

autorităţiicontractante, se poateadresainstanţei de contenciosadministrativcompetente, pentruanulareaactului, 

obligareaautorităţiicontractante de a emite un act, recunoaştereadreptuluipretinssau a interesului 

legitim, încondiţiileprevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu 

modificărileşicompletărileulterioare.  

 
 



 
 
CAPITOLUL VIII 
CONTRACTUL CADRU CONȚINĂND CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
RO M Â N I A 

JUDEŢUL TELEORMAN 
PrimăriaMunicipiului Alexandria 
 

 
 

Contract - cadru 
de vânzare - cumpărare 

 

Nr._______ din _____._____.2022 

 
Încheiatîntre : 
  Municipiul Alexandria, cu sediulînstradaDunării, nr.139, telefon 0247317732, cod fiscal 4652660, 
reprezentatăprindomnul Victor DRĂGUŞIN - primar, încalitate de vânzător, pe de o parte, 
 şi 
   ___________________________, cu sediulîn ______________________, str. ________________ nr. 
____,localitatea…………………….., județul/sectorul,înmatriculată la RegistrulComerţului sub nr. 
________________, avândcont nr._____________________________, deschis la ______________________, 
sucursala ________________, reprezentatăprin ___________________________,posesor C.I. seria …, nr. 
…….., eliberat de ………………… la date de …………….., CNP ……………………….,încalitate de cumpărător, 
pe de altăparte, a interveniturmătorul contract, întemeiul : _______________________________ 
Cap.I. Obiectulcontractului : 
Art.1.Municipiul Alexandria, cu sediulînstradaDunării, nr. 139, vindeurmare a licitaţieipublice din data de 
____________ şi __________________ cumpărăterenulavândsuprafaţa de 98.623m.p.,situatînE70, municipiul 
Alexandria,județulTeleorman, înscrisîn Cartea Funciară nr.  32438/UAT Alexandria, nr.  cadastral 32438. 
Art. 2. Terenulaparţinedomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 
264/14.09.2015. 
Cap.II. Preţulcontractului   
Art.3.Valoarea de vânzare a terenuluiadjudecateste de __________ lei.  
Art.4.Valoarea de vânzare a terenului, a fostachitatastfel : 
- suma de __________ lei, cumpărătorul a achitat-o conform Ordinului de plată nr. ________/___.___.______ şi 
a reprezentatgaranţia de participare la licitaţie care se transformăînavanspentruplataterenuluiadjudecatşi se 
transferăîncontul de vânzări nr. RO61TREZ60621390207XXXXX; 
- suma de _________ lei, cumpărătorul a achitat-o conform Ordinului de plată nr. ________/___.___.______ 
reprezentândplatavaloriiadjudecate, rămasădupăscădereagaranţiei de participare la licitaţie. 
Art.5. Plata se face prinordin de platăîncontul nr. RO61TREZ60621390207XXXXXdeschis la Trezoreria 
Alexandria, cod fiscal 4652660. 
Art.6. La data încheieriiprezentului contract, cumpărătorulachităşicheltuielileaferente vânzăriiterenuluiîncauză, 
şianume : 
- suma de _________ lei, reprezentândvaloarearaportului de evaluare, cumpărătorul a achitat-o  
princhitanța/ordinul de plată nr. ______încontul nr. RO39TREZ60621360250XXXXXdeschis la Trezoreria 
Alexandria, cod fiscal __________ sau direct la Direcţia Taxe şiImpozite Locale a Municipiului Alexandria. 
- suma de _________ lei, reprezentândvaloareaînscrisului în cartea funciară a terenului, cumpărătorul a achitat-o 
princhitanța/ordinul de plată nr. ________încontul nr. RO39TREZ60621360250XXXXXdeschis la Trezoreria 
Alexandria, cod fiscal _________ sau direct la Direcţia Taxe şiImpozite Locale a Municipiului Alexandria. 
Cap.III. Drepturileşiobligaţiilepărţilor : 
3.1. Obligaţiilevânzătorului 
Art.7.Vânzătorulgarantează pe cumpărătorîmpotriva contra oricăreievicţiunitotalesauparţiale a bunuluivândut, 
nefiindrăspunzător de viciileaparente, conform art. 1695 din Noul Cod Civil. 



Art.8. Predarea-primireaterenului se face prinproces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data 
încasăriipreţuluiadjudecat de cătrevânzător. 
3.2. Obligaţiilecumpărătorului 
Art.9. Cumpărătorul se obligăsăachitepreţuladjudecat, până la data încheieriicontractului de vânzare-cumpărare, 
dar nu maimult de 20 de zilecalendaristice de la data comunicăriireferitoare la atribuireacontractului. 
Art.10. Predarea-primireaterenului se face prinproces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data 
încasăriipreţuluiadjudecat de cătrevânzător.  
Art.11. Cheltuielile legate de autentificareacontractului, precum şiplatataxelorpentrutranscriereaîn Cartea 
Funciară, cad însarcinacumpărătorului. 
Art. 12. Impozitelecătre stat şiadministraţialocală, începând cu data încheieriiprezentului contract îlprivesc pe 
cumpărător. 
Cap.IV. Forta majoră 
Art.13.Forţamajorăexonereazăpărţilecontractante de îndeplinireaobligaţiilorasumateprinprezentul contract, pe 
toatăperioadaîn care aceastaacţionează. 
Art.14.Parteacontractantă care invocăforţamajoră are obligaţia de a notificaceleilaltepărţi, imediatşiîn mod 
complet, producereaacesteiaşisăiaoricemăsuri care îistau la dispoziţieînvederealimităriiconsecinţelor. 
Cap.V. Dispoziţii finale: 
Art.15. Prin semnareaprezentului contract părţileconfirmăcă sunt de acord integral şinecondiţionat cu 
clauzeleinserateînprezentul contract.  
Art.16. Prezentul contract a fostîncheiatazi, la data de ____.____._______, înbazaprevederilorLegii nr. 287/2009, 
privindCodul civil, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare,îndouăexemplare, dintre care 
unulpentruvânzatorşiunulpentrucumpărător. 

 

 

 

VÂNZĂTOR,                          CUMPĂRĂTOR 

 

NOTĂ: 

 prezentul contract poate fi completatpâna la data încheieriişi cu alteclauzeconformeprevederilorlegale. 
 
 
 
CAPITOLUL IX 
FORMULARE 
Ce se depunpentruparticiparea la procedura:vânzareaprinlicitațiepublică a 

unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 

264/14.09.2015,cu număr cadastral 32438, situatîn E70 

 

 

 

 

 

 

 



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 E70, suprafața de 98.623 mp, nr. Cadastral 32438,alăturatvă transmitem coletul sigilat şi 

marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original. 

 

 

 

 Data completării__________ 

 

OFERTANTUL 

(semnătura) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular F1 
 
OFERTANT PERSOANĂ JURIDICĂ 

_______________________ 

 

FIȘĂ INFORMAȚII GENERALE 

 

1) Ofertant _________________________________________________________________ 

2) Sediul social sauadresa ____________________________________________________ 

3) Telefon /fax/ e-mail_________________________________________________________ 

4) Reprezentant legal _________________________________________________________ 

5) Funcția___________________________________________________________________ 

6) Cod fiscal_________________________________________________________________ 

7) Nr. înregistrare la RegistrulComerțului __________________________________________ 

8) Capital social_______________________________________________________________ 

9) Cifra de afaceri_____________________________________________________________ 

10) Nr. cont ___________________________________________________________________ 

11) Banca_____________________________________________________________________ 

12) Obiect de activitate __________________________________________________________ 

 

Numele, funcția, ștampilașisemnătura                                                                    Data întocmirii 

reprezentantului legal 

_________________________________   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular F2 

Ofertantul_____________________ 

(denumire/numeofertant) 

Declarație de participare 

 

Către,                                                            U.A.T. Alexandria 

 

Examinânddocumentația de atribuireprivindvânzareaprinlicitațiepublică a 

unuiterenaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 

264/14.09.2015, cu număr cadastral 32438, situatîn E70, vătransmitemalăturatdouăplicurisigilate, unul 

interior șiunul exterior, conținândofertașidocumentelece o însoțescpentrucumparareaterenuluisituatîn 

E70. 

Măangajez ca, încazulîn care ofertameaesteadjudecată, săîncheicontractul de vânzare-

cumpărareîntermenele stipulate îndocumentația de atribuire. 

    Am luat la cunoștințăcă, încazulneîncheieriicontractului de vânzare-cumpărare,voipierdecalitatea de 

câștigătorșigaranția de participare. 

Subscrisa, îmiangajezrăspundereaexclusivă, subsancțiunileaplicatefaptelorpenale de falsșiuz de 

fals,pentrulegalitateașiautenticitateatuturordocumentelorprezentateîn original șicopii, 

învedereaparticipării la procedura de vânzare. 

Am luatla cunostința de prevederiledocumentației de atribuireșisunt de acord ca procedura de vânzaresă 

se desfășoareînconformitatecuaceasta. 

 

 

Data completării____________ 

 

Ofetant_________________________ 

(semnăturaautorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular F3 

OFERTANT  

(denumire/numeofertant) 

______________________ 

DECLARAŢIE privindeligibilitatea 

Subsemnatul(a) ______________________________, reprezentant al ___________________________, 
încalitate de ofertant la licitaţiapublicăprivindvânzareaterenuluisituatînE70, municipiul Alexandria, 
județulTeleorman, sub sancţiuneaexcluderii din procedurăşi a sancţiuniloraplicatefaptei de falsînactepublice, 
declar pe proprierăspunderecă :  

- nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărâriipronunţate de judecătorulsindic;  

- mi-am îndeplinitobligaţiile de plată a impozitelor, taxelorşicontribuţiilor de 
asigurărisocialecătrebugetelecomponente ale bugetului general consolidat, înconformitate cu 
prevederilelegaleînvigoareînRomânia;  

- înultimii 2 ani nu am avutcazuri de îndeplinireîn mod defectuos a obligaţiilorcontractuale, din motive 
imputabilemie, nu am produsşi nu sunt pe calesăproduc grave prejudiciipartenerilor;  

- nu am fostcondamnat, înultimiitrei ani, prinhotărâreadefinitivă a uneiinstanţejudecătoreşti, pentru o faptă 
care a adusatingereeticiiprofesionalesaupentrucomitereauneigreşeliînmaterieprofesională;  

- înultimii 5 ani nu am fostcondamnatprinhotărâredefinitivă a uneiinstanţejudecătoreştipentruparticiparea la 
activităţi ale uneiorganizaţiicriminale, pentrucorupţie, fraudăşi/sauspălare de bani;  

- informaţiileprezentateautorităţiicontractanteînscopuldemonstrăriiîndepliniriicriteriilor de calificareşiselecţie nu 
sunt false.  

Subsemnatuldeclarcăinformaţiilefurnizate sunt complete 
şicorecteînfiecaredetaliuşiînţelegcăautoritateacontractantă are dreptul de a solicita, 
înscopulverificăriişiconfirmăriideclaraţiilororicedocumentedoveditoare de care dispunem.  

Înțelegcăîncazulîn care aceastădeclaraţie nu esteconformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcareaprevederilorlegislaţieipenaleprivindfalsulîndeclaraţii. 

 

 

Data completării____________ 

 

Ofetant_________________________ 

(semnăturaautorizată)                                                                               

 

 
 
 

 

 

 



 

Formular F4 
 
OFERTANTUL_________________________________________________________________ 
(denumirea/numele ofertantului) 

Sediul social:__________________________________________________ 

Reprezentant:_________________________________________________ 

 

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 E70, municipiul Alexandria, 

județul Teleorman, în suprafață de 98.623 m.p., Nr. Cadastral 32438, oferta noastră fiind de 

___________________ lei ___________________________________________________________ . 

(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, 
Gina Georgeta CUREA 

   Teren situat în E70, municipiul Alexandria 
Anexa nr. 3 la 

H.C.L.  

Nr._356din 25 NOIEMBRIE2022 

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI 
DELIMITARE 

 

   SUPRAFATĂ TEREN = 98.623 mp 

    

    

    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
   Consilier, 

Gina Georgeta CUREA 
 

 

 

 
 

 

 

 Anexa nr. 4 la 

H.C.L. 

Nr. 356 din 25 noiembrie 2022 

 
PLAN DE INCADRARE IN 

TERITORIU 
 

Teren situat în E70, municipiul Alexandria 

SUPRAFATĂ TEREN = 98.623 mp 
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