
Consillul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.480/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: vănzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unor bunuri (deşeuri metalice), 

rezultate in urma casării şi a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi un mijloc fix, ce aparţin 

domeniului privat al municipiului Slatina, 

Consiliul Local al Municipiului Slatina, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 29.11.2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 127819/29.11.2022; 
- nota de fundamentare nr. 12669/29.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.127826/29.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 210/28.06.2022 referitoare la: trecerea din 

domeniul public In domeniul privat al municipiului Slatina, a unor bunuri reprezentând obiecte de inventar — 
indicatoare: stradale, de orientare, pentru spatii de taximetrie şi pentru statii de autobuz şi a mijlocului fix — 
"seră", situat In municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, nr.8A, judeţul Slatina; 

- procesul — verbal nr. 7735/12.07.2022 privind scoaterea din funcţiune a unor bunuri reprezentând obiecte 
de inventar şi un mijloc fix, al comisiei de casare constituită prin Decizia nr. 132/04.11.2021 a Directorului 
executiv al Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu; 

- adresa nr. 3805/16.06.2022 a Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, Inregistrată la 
Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina sub nr. 6963/20.06.2022 prin care se comunică cantităţile estimate In 
kilograme a bunurilor (deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării unor obiecte de inventar datein administrare; 

- adresa nr. 749/10.06.2022 a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, inregistrată 

la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 6787/15.06.2022 prin care se comunică cantităţile estimate In 
kilograme a bunurilor (deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării unor obiecte de inventar date 1n administrare; 

- adresa nr. 1877/16.05.2022 a Liceului cu Program Sportiv Slatina, Inregistrată la Direcţia Administrare 
Patrimoniu Slatina sub nr. 5409/16.05.2022 prin care se comunică cantităţile estimatein kilograme a bunurilor 
(deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării unor obiecte de inventar date 1n administrare; 

- adresa nr. 1606/16.05.2022 a Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, Inregistrată la Direcţia 

Administrare Patrimoniu Slatina sub nr. 5446/16.05.2022 prin care se comunică cantitatea estimată In kilograme 
a bunului (deşeu metalic), rezultat 1n urma dezmembrării şi casării unui mijloc fix dat 1n administrare; 

- Raportul de evaluare nr. 12361/22.11.2022, Intocmit de comisia constituită prin Decizia nr. 
111/22.09.2022 modificată prin Decizia nr. 141/03.11.2022 a Directorului executiv al Serviciului Public Direcţia 

Administrare Patrimoniu; 
- prevederile pct 1.2., pct. 2.1., pct. 3.1., pct.4.1., pct. 5.1. — 5.15. din Regulamentul privind valorificarea 

bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice — anexa nr. 2 la H.G. 841/1995 privind procedurile 

de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată 

prin H.G. nr. 966/1998; 
- avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină şi al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina; 
1n conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. „c", alin . 6 lit. „b" şi art. 139. alin. 3, lit. „g" coroborate 

cu prevederile art. 196 alin. 1, lit „a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
HOTĂ.RĂŞTE: 

Art.l. (1). - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialelor rezultatein urma 

casării şi scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar date 1n administrarea Direcţiei Administrarea Străzilor 

şi Iluminatului Public, Liceului cu Program Sportiv Slatina şi Serviciului public de gestionare a câinilor fără 

stăpân Slatina şi a mijlocului fix — „seră" datin administrarea Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, situate 1n 

patru locaţii diferite din municipiul Slatina, judeţul Olt, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, 

reprezentând deşeuri metalice, identificate pe categorii de materiale şi cantităţi estimate in tabelul următor: 



Nr. crt. Denumire bun UM Cantitate estimată 

1. Tablă Kg 627 
2. Aluminiu Kg 800 
3. Fier vechi Kg 2.444 

(2). - Vânzarea bunurilor (deşeuri metalice) se face pe Intreg pachetul, aşa cum sunt identificate la alin.1, 
1n starea 1n care se afiă, prin depunerea de oferte in plic Inchis, fiecare ofertant putând depune o singură ofertă pe 
intreg pachetul. 

Art.2. - Se Insuşeşte raportul de evaluare nr. 12361/22.11.2022, anexat la prezenta hotărâre, intocmit de 
comisia constituită prin Decizia nr. 111/22.09.2022 modificată prin Decizia nr. 141/03.11.2022 a Directorului 
executiv al Serviciului Public Directia Administrare Patrimoniu, potrivit căruia, bunurile (deşeuri metalice) 
identificate potrivit art. 1. din prezenta hotărâre, au fost evaluate defalcat pe categorii de materiale, preturile fiind 
prezentate In tabelul u 

Nr. 
crt. 

Denumire bun UM 
Cantitate 
estimată 

Lei/Kg 
fară TVA 

1. Tablă Kg 627 0.53 
2. Aluminiu Kg 800 3.67 
3. Fier vechi Kg 2.444 0.72 

Art.3. (1). - Se aprobă preturile minime de pomire la licitatia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea 

bunurilor (deşeuri metalice), situate In patru locatii diferite din municipiul Slatina, judetul Olt, identificate la art. 1. 

din prezenta hotărâre, rezultate in urma evaluarii, potrivit raportului de evaluare insuşit potrivit art.2. din prezenta 
hotărâre. 

(2). - Se aprobă saltul de supralicitare de 5%, adăugat la pretul cel mai mare oferit (rezultat din Insumarea 
preturilor oferite pe fiecare categorie de bunuri). 

(3). - Pretul de vânzare, adjudecat la licitatie, va fi achitat de cumpărător integral pentru Intreg pachetul 
de bunuri (deşeuri metalice), la data Incheierii contractului de furnizare. 

Art.4. - Se aprobă caietul de sarcini, anexa nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. (1). - Contractul de furnizare se va Incheia la sediul Directiei Administrare Patrimoniu Slatina, 
strada Unirii, nr.2B, judetul Olt, după ce plata se va efectua integral, In termen de 10 zile de la data licitatiei. 

(2). - Cheltuielile legate de preluarea de la locatiile de depozitare şi transportul bunurilor (deşeuri 

metalice) se suportă integral de către cumpărător. 

(3). - Taxa privind Fondul de Mediu rămânein sarcina cumpărător, fiind achitată 1n termenele prevăzute 

de lege. 
Art.6. - Directia Administrare Patrimoniu, va proceda la: 

publicarea anuntului privind organizarea licitatiei prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slatina, 
strada M. Kogălniceanu, nr.1 şi la sediul Directiei Administrare Patrimoniu, strada Unirii, nr.2B; 
primirea Raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, anuntarea ofertantului câştigător, cât şi a 
celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor,In termenele prevăzute de lege şi organizarea unei noi 
licitatii, după caz; 
primirea contestatiilor Impotriva licitatiei şi intreprinderea tuturor demersurilor necesare In vederea 
solutionării acestora, In termenele prevăzute de lege. 

Art.7. - Primarul municipiului Slatina, va numi comisia de licitatie, care va intreprinde toate demersurile 
necesare In vederea organizarii şi desfăşurarii licitatiei publice cu strigare, semnarea contractului de furnizare cu 
câştigătorul licitatiei, precum şi predarea pe baza de procese verbale a bunurilor adjudecate la licitatie. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Institutia Prefectului — Judetul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Directia Administrare Patrimoniu Slatina; 
- Directi e râlăl.gţcOnmică. 

's 
\\ 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion IDITA 

Hotărârea a ost ail'OPtată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenti 
6 - consilieri absenti 

21 - consilieri in functie. 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 480/29.11.2022 

CAIET DE SARCINI 
privind desfăşurarea procedurii de licitaţie publică cu strigare, 

organizată in vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri (deşeuri metalice), 
rezultate in urma casării şi a scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi un 

mijloc fix, ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, 

Cap .1. - Date de identificare ale organizatorului procedurii de licitatie 

Primăria Municipiului Slatina — Direcţia Administrarea Donmeniului Public şi Privat — Slatina, strada 
Unirii nr. 2B, jud. Olt. 

Cap.2. - Obiectul procedurii de licitatie publica cu strigare 

2.1. - Obiectul procedurii de licitaţie publică cu strigare, 11 constituie valorificarea prin vânzare, a unor 
bunuri (deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării şi scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar date 1n 
administrarea Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, Liceului cu Program Sportiv Slatina şi 
Serviciului public de gestionare a cainilor fără stăpăn Slatina şi a mijlocului fix — „seril" dat in administrarea 
Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina, situate 1n patru locaţii diferite din municipiul Slatina, judeţul Olt, 
identificate după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire bun UM Cantitate estimată 
1. Tablă Kg 627 
2. Altuniniu Kg 800 
3. Fier vechi Kg 2.444 

bunuri materiale aflate In proprietatea privată a municipiului Slatina. 

2.2. - Locul de depozitare al bunurilor (deşeuri metalice) ce fac obiectul vânzării, se afla 1n patru locaţii 
diferite şi anume: 

a) sediul Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public — municipiul Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 
25A, judeţul Olt; 

b) sediul Liceului cu Program Sportiv — municipiul Slatina, str. Toamnei, nr. 8, judeţul Olt; 
c) sediul Serviciului public de gestionare a cainilor fără stăpan — municipiul Slatina, str. Prunilor, nr.8, 

judeţul Olt; 
d) sediul Liceului Tehnologic Metalurgic — municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.8A, judeţul 

Olt; 
2.3. - Preluarea şi transportul bunurilor (deşeuri metalice) ce fac obiectul licitaţiei, de la cele patru puncte 

de depozitare specificate la pct.2.2., sunt 1n Intregime suportate de către c'âştigătorul licitaţiei, după efectuarea 
plaţii integrale şi semnarea contractului de furnizare. 

2.4. - Participanţii la procedura de licitaţie, au posibilitatea de a inspecta bunurile (deşeuri metalice) ce 
fac obiectul licitaţiei, la locul de depozitare a acestora. 

2.5. - Organizatorul procedurii de licitaţie va permite ofertanţilor inspectarea bunurilor supuse procedurii 
de licitatie, 1n baza unei solicitari, Intocmită conform modelului - anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini. 

Cap.3. - Motivatia vânzării bunurilor — bazil legală 

3.1. - Prevederile pct 1.2., pct. 2.1., pct. 3.1., pct.4.1., pct. 5.1. — 5.15. din Regulamentul privind 
valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice — anexa nr. 2 la H.G. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
modificată şi completată prin H.G. nr. 966/1998, potrivit căruia „valorificarea prin vânzare a bunurilor care nu 
mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau a dezmembrării 

acestora, potrivit legii, aflate în administrarea exclusiva a institutiei publice, se face prin organizarea de licitatie 
publica deschisa cu strigare", fiind detaliată organizarea procedurii de licitaţie şi de contestare; 

3.2. - Preţul obţinut prin vânzarea intregului pachet de bunuri (deşeuri metalice), estimate la un total de 
5027,99 lei, constituie venit la bugetul local; 



3.3. - Potrivit dispoziţiilor art.129, alin.2, lit. c) şi alin.6, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: "Consiliul local hotărăşte vănzarea, darea in 
administrare, concesionarea, darea in folosinţă gratuită sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 
ora.yului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii." 

Cap.4. - Preţul de pornire al licitaţiei şi preţul final de vânzare 

4.1. - Preţurile minime de pornire la licitaţia publică deschisă cu strigare, sunt cele stabilite pe baza 
raportului de evaluare intocmit de comisia constituită prin Decizia nr. 111/22.09.2022 modificată prtn Decizia nr. 
141/03.11.2022 a Directorului executiv al Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu, fiind detaliate 
după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Denumire bun UM 
Cantitate 
estimată 

Lei/Kg 
fără TVA 

1. Tablă Kg 627 0,53 
2. Aluminiu Kg 800 3,67 
3. Fier vechi Kg 2.444 0,72 

4.2. - Preţurile finale de vânzare, vor fi cele adjudecate la licitaţie, stabilite 1n unna şedinţei de licitaţie 
publică deschisă cu strigare şi vor fi achitate de câştigâtor integral pentru Intreg pachetul de bunuri (deşeuri 
metalice). 

Cap.5. - Condiţii de participare şi calificare la procedura de licitaţie 

5.1. - Pot participa la procedura de licitatie publică cu strigare, persoanele fizice şi juridice române sau 
străine legal constituite, in calitate de ofertanţi - potenţiali cumpărători. 

5.2. - Sunt consideraţi ofertanţi calificaţi, ofertanţii care Indeplinesc următoarele 
a) - au plâtit toate taxele privind participarea la licitaţie; 
b) - a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie Impreună cu toate documentele solicitate 1n 

termenele prevâzute 1n anunţul de licitaţie; 
c) - are indeplinite la zi toate obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor câne bugetul 

consolidat al statului şi către bugetul local; 
d) - 1n cazul persoanelor juridice, nu se afiăln stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; 
5.3. - Nu pot participa la licitaţia publică deschisa cu strigare, persoanele care: 
a) - sunt membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi 

părinţii acestor membri, 1n calitate de cwnpărători; 
b) - sunt 1n litigiu cu municipiul Satina 1n calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul 

Local al Municipiului Slatina, sau cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

Cap.6. - Documente necesare pentru participarea la procedura de licitaţie 

6.1. - Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii — potenţiali cumpărători, vor depune pană la data şi ora 
specificate 1n anunţul licitaţiei, la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă Domeniu Public şi 

Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii, nr.2B, judeţul Olt, ofertele de participare, 1n douâ plicuri Inchise, 
unul exterior şi unul interior. 

Fiecare ofertant va depune o singură ofertă pentru intreg pachetul de bunuri. 
6.1.1. - Plicurile exterioare, vor conţine următoarele documente: 
1) - Declaraţia de participare - 1n original - potrivit modelului - anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 
Depunerea declaraţiei de participare reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a achiziţiona bunurile 

ce fac obiectul vânzării, 1n condiţiile prevăzute 1n caietul de sarcini. 
2) - dovada achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie 1n sumă de 20 lei, 1n copie (se va prezenta la 

şedinţa de licitaţie si originalul); 
3) - dovada achitării taxei de participare la licitaţie 1n sumă de 100 lei, In copie (se va prezenta la şedinţa 

de licitaţie si originalul); 
4) - dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie 1n sumă de 3% din valoarea totală a preţurilor de 

pornire la licitaţie pentru intreg pachetul de materiale, pentru care se depune oferta, respectiv suma de 150,84 lei, 
1n copie (se va prezenta la licitaţie si originalul); 

5) - documente care certifică identitatea şi calitatea potenţialului cumpkător: 

A - pentru persoane juridice: 
a) - copii de pe certificatul de Inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul 

constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de inregistrare fiscală; 



b) - act de identitate reprezentant legal, sau al persoanei Imputernicite să participe la licitaţie; 
c) - Imputernicirea acordată persoanei care reprezintă potenţialul cumpărător la sedinţa de licitaţie, dacă 

este cazul; 
d) - certificatul de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală Economică a unităţii administrativ-

teritoriale din care face parte, privind plata obligatiilor bugetare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are 
datorii către bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 

e) - certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil la data 
deschiderii ofertelor, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice din judeţul din care face parte, de unde să 
rezulte faptul că ofertantul nu are obligaţii restante de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. Forma de 
prezentare: original sau copie legalizată; 

f) - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile calendaristice inainte 
de data stabilită pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este in stare de faliment, 
lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte fapte similare cu cele anterioare, reglementate prin lege; Forma de 
prezentare: original sau copie legalizată; 

g) - adeverinţă eliberată de Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina, din care să rezulte faptul că nu 
figurează cu debite 1n evidenţele acestei instituţii. Forma de prezentare - in original. 

h) - declaraţie autentică (la un notar public) pe proprie răspundere a potenţialului cumpărător, că nu se 
afiă 1n litigiu cu Municipiul Slatina 1n calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul Local al 
Municipiului Slatina, sau cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina, in 
original. 

B - pentru persoanele fizice : 
a) - copie de pe actul de identitate; 
b) - 1n situaţia 1n care potenţialul cumpărător este 1n imposibilitatea de a se prezenta la şedinţa de licitaţie, 

poate Imputernici o altă persoană, 1n baza unei delegaţii, 'in această situaţie urmând a se depune şi copia actului de 
identitate a Imputernicitului; 

c) - certificatul de atestare fiscală emis de către Direcţia Generală Economică a unităţii administrativ-
teritoriale din care face parte, privind plata obligatiilor bugetare, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are 
datorii către bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizată; 

d) - adeverinţă eliberată de Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina, din care să rezulte faptul că nu 
figurează cu debite in evidenţele acestei instituţii. Forma de prezentare - in original. 

e) - declaraţie autentică (la un notar public) pe proprie răspundere a potenţialului cumpărător, că nu se 
afiă 1n litigiu cu Municipiul Slatina 1n calitate de persoană juridică de drept public şi cu Consiliul Local al 
Municipiului Slatina, sau cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina, 1n 
original. 

6.1.2. Plicurile interioare vor conţine oferta propriu-zisa. 
Forrnularul de ofertă completat corespunzător, potrivit modelului - anexa nr. 3 la prezentul caiet de 

sarcini, are 1n mod obligatoriu semnătura 1n original a ofertantului. 
6.2. - in plicul exterior se introduce plicul interior, modul de Inchidere al acestora rămâne la latitudinea 

ofertantului. Nu se primesc oferte nefnchise. 
Pe plkul exterior se va fnscrie doar « Licitaţie publicd deschisd cu strigare, din data de , 

pentru vanzarea unor bunuri (deşeuri metalice), rezultate fn urma casdrii .şi scoaterii din funcţiune a unor 
obiecte de inventar şi a unui mijloc fix » 

6.3. - Ofertele depuse şi ihregistrate după termenul limită de primire prevăzut 1n anunţul publicitar şi 
prezentele instrucţiuni vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi restituite ofertanţilor fără a fi deschise. 

Cap.7. - Retragerea ofertei 

7.1. - Retragerea ofertei, se poate face 1n următoarele condiţii: 
7.1.1. - Prin cerere scrisă din partea potenţialului cumpărător, până la expirarea termenului de depunere 

a ofertelor, situaţie 1n care se restituie taxa si garanţia de participare; 
7.1.2. - Prin retragerea ofertei prin cerere scrisă, intre data expirării termenului de depunere a ofertelor 

de participare şi data şi ora Inceperii licitatiei, situaţie care atrage pierderea taxei de participare şi se pierde 
garanţia de participare. 

NOTĂ: 
Oferta nu poate fi retrasd dupa fnceperea licitaţiel, fn timpul licitaţiei sau dupd stabilirea rezultatului 

licitaţiei 

Cap.8. - Eliminarea potentialilor cumpărători 

8.1. - Eliminarea potenţialilor cumpărători, se poate face 1n următoarele cazuri: 



a) - 1n cazul 1n care potenţialul cumpărător, are datorii către bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale, inclusiv 1n evidenţele Direcţiei Administrarea Patrimoniu Slatina sau bugetul de stat; 

b) - 1n cazul In care potenţialul cumpărător se află 1n litigiu cu Municipiul Slatina 1n calitate de persoană 
juridică de drept public, cu Consiliul Local al Municipiului Slatina sau cu serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina; 

c) - in cazul 1n care potenţialul cumpărător, a adjudecat o altă licitaţie anterioară organizată de către 
vânzător şi nu a 1ncheiat contractul, 1n termenul legal de la data adjudecării; 

d) - 1n cazul In care nu se face dovada depunerii garanţiei de participare, a achitării taxei de participare şi 
a contravalorii documentaţiei de licitaţie; 

e) - 1n cazul depunerii ofertei după termenul limită stabilit, situaţie 1n care, se Inapoiază potenţialilor 
cumpărători; 

f) - 1n cazul 1n care ofertanţii - potenţiali cumpărători sunt dovediţi că deţin informaţii despre ceilalţi 
potenţiali cumpărători sau au stabilit cu aceştia Inţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei spre a obţine 
preţuri mai mici; 

g) - in cazul 1n care potenţialul cumpărător nu depune toate documentele solicitate prevăzute 1n prezentul 
caiet de sarcini, iar comisia apreciază că documentele care lipsesc sunt absolut necesare pentru continuarea 
licitaţiei. 

CAP.9. Desfăşurarea licitaţiei 

9.1. - Licitaţia se desfăşoară la data şi ora specificate 1n anunţul privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei, la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B, de Comisia de licitaţie, numită 
prin dispoziţie a Primarului Municipiului Slatina, şedinţa de licitaţie fiind condusă de preşedintele comisiei, 
parcurgându-se următoarele etape: 

9.1.1. - in ziva şi la ora stabilite pentru Inceperea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie, declară 
deschisă şedinţa şi anunţ.ă obiectul licitaţiei, iar 1n cazul 1n care sunt depuse cel puţin două oferte 1n termenul 
legal, preşedintele verifică dacă sunt indeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea licitaţiei, inclusiv de 
publicitate. 

9.1.2. - După deschiderea plicurilor exterioare, Comisia de licitaţie analizează documentele depuse de 
fiecare ofertant - potenţial cumpărător, verificând: 

a) - identitatea potenţialilor cumpărători pe baza B.I./C.I.; 
b) - indeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie şi existenţa actelor prevăzute in prezentul caiet de 

sarcini. 
9.1.3. - Comisia de licitaţie elimină ofertele potenţialilor cumpărători care nu conţin 1n totalitate 

documentele 1n forma solicitată; 

9.1.4. - Secretarul comisiei de licitaţie 1ntocmeşte un proces - verbal 1n care se va menţiona rezultatul 
analizei documentelor din plicurile exterioare, care se va semna de către toţi membrii comisiei şi de către 

potenţialii cumpărători prezenţi, prin aceste semnaturi declarându-se că nu exista nicio obiecţiune. 

9.1.5. - Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca pentru bunurile ce fac 
obiectul vânzării, să existe cel puţin două oferte care să corespundă condiţiilor prevăzute de prezentul caiet de 
sarcini. 

9.1.6. - Se deschid plicurile care conţin ofertele de preţ, preşedintele comisiei anunţând preţurile oferite 
de fiecare participant, preţurile care trebuie să fie cel puţin egale cu preţurile minime de pornire a licitaţiei pe 
fiecare de bunuri. 

9.1.7. - preşedintele comisiei anunţă, cu glas tare şi clar, suma totală oferită de fiecare ofertant pentru 
Intreg pachetul de bunuri (deşeuri metalice) şi preţul cel mai mare oferit de la care se porneşte strigarea, cu 
precizarea saltului de supralicitare de 5% adăugat la preţul minim de pornire a licitaţiei. Participanţii la licitaţie 

vor prezenta oferta de preţ prin strigare. 
9.1.8. - Dacă pentru bunurile ce fac obiectul vânzării, la a treia strigare a ultimei oferte, nu se strigă o 

sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anuntă adjudecarea bunurilor licitate 1n favoarea participantului 
care a oferit ultima sumă. 

9.1.9. - După anunţarea cOştigătorilor, preşedintele comisiei de licitaţie, declară inchisă licitaţia, 

secretarul comisiei Intocmind un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de licitaţie şi de 
participanţii la licitaţie. 

9.1.10. - Procesul - verbal, impreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, se 
arhivează la sediul organizatorului. 

9.1.11. - In cazul 1n care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie, sau 1n cazul 1n care nici 

un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, Incheindu-se proces — verbal de constatare. 

9.1.12. - Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile calendaristice de la data 

precedentei, iar preţul iniţial va fi diminuat cu până la 20%. 
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9.1.13. - in cazul 1n care nici la această data nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi nu se 
oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile calendaristice, iar preţul va fi diminuat 
cu pâna la 40% faţă de prima licitaţie. 

9.1.14. - In cazul 1n care nici de această dată nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, 

instituţia publică deţinkoare Intocmeşte documentele de scoatere din funcţiune, declasare şi casare a bunurilor. 
9.1.15. - Caştigâtorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de furnizare şi să achite integral preţul 

adjudecat al bunurilor 1n termen de 10 zile de la data licitatiei. 
9.1.16 - După achitarea integrală a preţului, cumpârătorul va putea intra 1n posesia bunurilor 

achiziţionate, pe baza unui proces verbal de predare - primire. 

Cap.10. - Procedura de contestare a licitaţiei: 

10.1. - Participanţii la licitaţie pot face contestaţii privind modul 1n care au fost respectate dispoziţiile 

legale care reglementează procedura vânzării, care se depun la sediul organizatorului licitaţiei — Direcţia 

Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii, nr.2B, judeţul Olt, in termen de o zi lucrătoare de la incheierea 
licitaţiei. 

10.2. - soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de licitaţie care a desfaşurat licitaţia, 1n 

termen de 5 zile de la data Inregistrării contestaţiei. 

Rezultatul soluţionării contestaţiei se va comunica contestatorilor 1n termen de 2 zile, după soluţionarea 

acestora, prin grija secretarului Comisiei de licitaţie. 

10.3. - in cazul 1n care contestaţia este fondată, vânzătorul va revoca decizia de desemnare a ofertantului 

câştigâtor şi o va notifica tuturor participanţilor la licitaţie. 

in această situaţie, vânzătorul va decide anularea licitaţiei şi organizarea unei noi licitaţii. 

10.4. - in cazul unui răspuns negativ la contestatia depusă de către ofertantul respins, acesta se va putea 

adresa instantei judecătoreşti competente din raza teritorială in care se află sediul vânzătorului. 

Cap.11. - Dispozitii finale 

11.1. - Participanţii la procedura de licitaţie au obligaţia să studieze toată documentaţia referitoare la 

aceasta, iar 1n cazul 1n care au nelămuriri la diferite aspecte, au dreptul de a solicita clarificări suplimentare. 

11.2. - Neachitarea de către persoana adjudecatoare a licitaţiei a preţului adjudecat 1n termenul menţionat 

la pct. 9.1.15., atrage de drept pierderea dreptului de adjudecare şi a garanţiei de participare la licitaţie. 

11.3. - Dacă s-a formulat o contestaţie la licitaţie, achitarea preţului adjudecat, se va face 1n termen de 5 

zile de la soluţionarea acesteia. 
11.4. - Garanţia de participare la licitaţie depusă de ofertantul — caştigâtor al licitaţiei, se reţine de 

vanzMor pânâ la achitarea preţului şi ridicarea bunurilor cumpârate. 
11.5. - Celorlalţi participanţi necâştigâtori, li se restituie garanţia de participare la licitaţie, 1n termen de 5 

zile de la licitaţie, pe baza unei cereri scrise. 
11.6. - Taxa de participare la licitaţie nu se restituie, cu excepţia cazului 1n care licitaţia se amână sau se 

revocă inainte de Inceperea desfăşurării licitaţiei din vina organizatorului, şi va fi folosită pentru acoperirea 

cheltuielilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei (contravaloare anunţ publicitar, plată comisie de 

licitaţie). 



Anexa nr.1 la caietul de sarcini 

DECLARAŢIE 
privind exercitarea dreptului de a examina bunurile (deşeuri metalice) ce fac obiectul vânzării, 

situate 1n patru locaţii din municipiul Slatina, jud. Olt 

Subsemnatul 
domiciliat In 

, posesor al CUBY, seria  , numărul 

'in calitate de persoană fizica/Imputernicit(ă) al/a S.C.  , CUI 
 , Nr. Registrul Comerţului  / / , cu sediul In 

cu irnputernicirea nr.  , din data  

participant la licitatia publică deschisă cu strigare din data de  , organizată de Primăria 

Municipiului Slatina — Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina, declar pe propria raspundere că mi-am 
exercitat dreptul de a examina bunurile ce fac obiectul vânzării prin licitaţie publică cu strigare şi sunt 
de acord ca In situaţia In care voi adjudeca unele bunuri, să achit contravaloarea acestora şi să le preiau 
in starea In care se află la momentul predării - primirii acestora şi In termenele stabilite. 

Data Semnatura 



Anexa nr.2 la caietul de sarcini 

DECLARATIE DE PARTICIPARE 

pentru lichaţia publică deschisă cu strigare organizată 1n vederea vânzării unor bunuri 
(deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării şi scoaterii din funcţiune a unor obiecte de inventar şi 
a unui mijloc fix — "seră" date 1n administrare, ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Slatina 

Prin prezenta, 

Participantul 

din cartea de identitate 1n localitatea 

CUI/CNP 

, cu Sediul Social/Adresa 

, Nr. Registrul Comerţului  / / 

Te le fon/Fax  , E-mail  , ne manifestăm intenţia fermă de 

participare la licitaţia publică deschisă pentru achiziţionarea unor bunuri supuse procedurii de licitaţie 

publică deschisă, organizată de Primăria Municipiului Slatina — Direcţia Administrare Patrimoniu 

Slatina, la data de 

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie şi In consecinţă la locul, data şi ora 

indicate de dumneavoastră pentru sedinţa de licitaţie, din partea noastră va participa o persoană 

autorizată care să ne reprezinte şi să semneze actele Incheiate cu această ocazie. 

Data Semnatură/Stampilă 
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Anexa nr.3 la caietul de sarcini 

OFERTANT: 
Domiciliul/sediul social: 

OFERTĂ DE PRET 

privind licitaţia publică deschisă cu strigare din data de având 
ca obiect vânzarea unor bunuri (deşeuri metalice), rezultate 1n urma casării şi scoaterii 
din funcţiune a unor obiecte de inventar şi a unui mijloc fix — "seră", ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Slatina. 

1. Preţul oferit „fier vechi" -  lei/kg. 
2. Preţul oferit „tablă" -  lei/kg. 
3. Preţul oferit „aluminiu" - lei/kg. 

OFERTANT 
Semn4tuya 


