
        
Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 537/23.11.2021 a  

           Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

 

Nr. _______________ 

Data:_______________ 

 

 

D O C U M E N T A Ț I E   D E   A T R I B U I R E 

privind aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă, cu ofertă în plic închis și sigilat 

a terenului înscris CF nr. 335482 Arad şi CF nr. 353542 Arad, teren proprietatea privată a 

Municipiului Arad 

 

 

 

C U P R I N S 

 

 

I. CAIETUL DE SARCINI 

II. FIȘĂ DE DATE A PROCEDURII 

III. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE – MODEL 

IV. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 

 

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND VÂNZĂTORUL 

Vânzător:  Municipiul Arad, 

        cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 75, jud. Arad 

        tel.: 0040-257-281850, int. 145 

        fax: 0040-257-284744 

        e-mail: pma@primariaarad.ro 

        persoană de contact: Ocenic Linda / Mitrache Dan Radu 

    

B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

PROCEDURII DE VÂNZARE 

 În data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru 

deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei Municipiului Arad, situat în Arad, Bulevardul 

Revoluţiei nr. 75 vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare. Prezența ofertanților nu este 

obligatorie. 

 Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor. 

 Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută în anunțul de licitație. În partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul 

că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că plicul prezintă deteriorări 

sau partea lipită a acestuia a fost afectată/nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de 

deschidere. 

 Deschiderea plicurilor exterioare se face în situația în care sunt depuse minim două oferte 

– plicuri intacte. 

 După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, Comisia de evaluare descalifică 

ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și datelor prevăzute în documentația de atribuire 

sau care nu sunt redactate în limba română. 

 Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea 

plicurilor exterioare, să avem cel puțin două oferte valabile. 

 În cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două 

oferte sau după deschiderea plicurilor, comisia constată faptul că nu au fost depuse cel puțin 

două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze 

o nouă licitație. 

 Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de 

valabilitate prevăzute de Caietul de sarcini. 

 După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, 

secretarul comisie de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele 

valabile, precum și  ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii 

acestora din urmă de la procedura licitației. Procesul verbal se semnează de către toți membrii 

Comisiei de evaluare. 

 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru 

demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. 

 Autoritatea contractantă va încheia contractul de vânzare – cumpărare, în formă autentică 

cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. 

 Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 

acestora. 

 În cadrul comunicării autoritatea contractantă: 

mailto:pma@primariaarad.ro


 va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate. 

 va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată 

câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. 

 Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen 

de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.  

 

  

C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la 

excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei 

referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în 

care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de vânzare a bunurilor 

proprietate privată a unităților administrativ – teritoriale prin licitație publică. 

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de vânzare – 

cumpărare este de competenţa instanţelor judecătoreşti compente de la sediul vânzătorului.  

 

D. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A 

OFERTELOR 

 Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire. 

 Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din 

municipiul Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari - Registratura 

Primăriei Municipiului Arad, din B-dul Revoluției nr.73 - Palatul Cenad - camera 5, în 

două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea 

contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora. 

 Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 

 Fiecare participant poate să depună o singură ofertă. 

 Perioada de valabilitate a ofertei: până la finalizarea procedurii de atribuire a terenului. 

 Persoana interesantă are obligația de a depune oferta în locul și până la data – limită 

pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. 

 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

 Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după 

expirarea datei – limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise. 

 

I. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, 

respectiv: 

”LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS ȘI SIGILAT PENTRU 

VÂNZAREA terenului înscris în CF nr. ___________, nr. cad./top. ___________, în suprafață 

de _________ mp, situat în mun. Arad, str. __________________ 

 A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ___________, ORA______________ 

 

Plicul exterior va conține următoarele documente: 

 

1. Fișa cu informații privind ofertantul ( Formularul nr. 1) 

2. Declarație de participare ( Formularul nr. 2) 

3. Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților: 

 

1.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE 



1.1.1. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului – în original, nu mai vechi 

de 30 de zile, din care să rezulte următoarele: 

 ofertantul nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare; 

 ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii 

dreptului de a desfășura activități economice; 

 sediul social; 

 administratorul ofertantului; 

1.1.2. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului 

eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, nu mai vechi de 30 de zile, din care să 

reiasă că ofertantul nu are datorii; 

1.1.3. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului local, din care 

să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Venituri din cadrul primăriei în a 

căror rază teritorială ofertantul are sediul social/domiciliul, precum și de la Primăria 

Municipiului Arad, în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în 

municipiul Arad, valabil la data deschiderii ofertelor; 

1.1.4. Certificatul de Înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului – copie; 

1.1.5. Dovadă oficială din care să rezulte faptul că persoana juridică este înregistrată în 

scopuri plătitoare de TVA; 

1.1.6. Dovada achitării garanției de participare – chitanță/ordin de plată; 

1.1.7.Bilanț la data de 31.12.2020 și balanța pe ultima lună financiar încheiată 

1.2. PENTRU PERSOANE FIZICE 

1.2.1.Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație; 

1.2.2.Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului 

eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală,  nu mai vechi de 30 de zile, din care să 

reiasă că ofertantul nu are datorii; 

1.2.3.Certificat de atestare fiscală privind obligațiilor datorate bugetului local – din care să 

reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Venituri din cadrul primăriei în a căror 

rază teritorială ofertantul are domiciliul, precum și de la Primăria Municipiului Arad – în 

cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în municipiul Arad, valabil la 

data deschiderii ofertelor; 

1.2.4.Dovadă oficială din care să rezulte faptul că persoana fizică este înregistrată în scopuri 

plătitoare de TVA; 

1.2.5.Dovada achitării garanției de participare – chitanță/ordin de plată; 

II. PE PLICUL INTERIOR se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și 

domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz și va conține oferta propriu – zisă: 

formularul de ofertă financiară (Formular nr. 3) semnat de ofertant, fără îngroșări, 

ștersături sau modificări;  

Plicul exterior conținând documentele de calificare și plicul interior, se va sigila și se va  depune 

la sediul autorității contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. 

E. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE 

 Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al 

României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, 

precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro. Anunțul de licitație se 

va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru 

depunerea ofertelor. 

 Termenul limită de depunere a ofertelor este ______________, ora______________ la, 

Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari - Registratura Primăriei Municipiului 

Arad, din B-dul Revoluţiei nr.73 - Palatul Cenad - camera 5. 

 Ședința publică de licitație se va desfășura în data de __________, ora ______, în 

______________. 

http://www.primariaarad.ro/


F. INFORMAȚII PRIVIND CRITERILE DE ATRIBUIRE PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE 

    Criteriul de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare este prețul cel mai mare 

ofertat. 

               În cazul în care există același nivel al ofertei financiare între ofertanți, departajarea 

acestora se va face prin reofertare cu plic închis, pornind de la nivelul cel mai ridicat al prețului 

oferit în plicurile interioare. Reofertarea se va face prin completarea unui nou formular de ofertă, 

de către fiecare ofertant aflat la egalitate. 

G. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE 

OBLIGATORII 

Contractul de vânzare – cumpărare va cuprinde următoarele clauze obligatorii: 

 

 părțile contractante; 

 obiectul contractului de vânzare – cumpărare; 

 modalitățile de plată a prețului de vânzare rezultat în urma licitației, precum și a 

cheltuielilor ocazionate de încheierea contractului de vânzare – cumpărare în 

formă autentică; 

 data la care operează transmiterea dreptului de proprietate; 

 obligații ale cumpărătorului, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         FORMULARUL NR. 1 

 

 

 

 

                                                         F I Ș A   O F E R T A N T U L U I 

 

 

 

1. Ofertant.............................................................................................. 

2. Sediul societății sau adresa............................................................... 

3. Telefon................................................................................................ 

4. Adresă e-mail...................................................................................... 

5. Reprezentant legal................................................................................... 

6. Funcția...................................................................................................... 

7. Cod fiscal/C.I. sau B.I. ............................................................................ 

8. Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului/CNP...................................... 

9. Dovadă oficială din care să rezulte faptul că persoana juridică/fizică este sau nu, 

înregistrată în scopuri plătitoare de TVA.............................................. 

10. Nr. cont bancar................................................................................... 

11. Banca.............................................................................................. 

12.Capitalul social ( mil. lei)........................................................................ 

13. Cifra de afaceri ( mil. lei)........................................................................ 

14. Sediul sucursalelor (filialelor) locale – dacă este cazul........................... 

15. Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale.............................. 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Data,          Ofertant, 

 

 

 

                               L.S. 

 

      

          

  



 

 

 



FORMULARUL NR. 2 

D E C L A R A Ț I E   D E   P A R T I C I P A R E 

pentru vânzarea,  prin licitație  publică deschisă, cu ofertă în plic închis și sigilat a terenului 

înscris în CF nr. 335482 Arad şi CF nr. 353542 Arad, teren proprietatea privată a Municipiului 

Arad, situat în Arad, Zona Industrială Vest  

 

   Către,  

             Primăria Municipiului Arad 

 

 

 Urmare a anunțului publicitar apărut în publicația 

________________________________ din data de ____________. 

 

Prin prezenta, 

_____________________________________________________________________________

( denumire, CUI, nr. Reg. Com., sediu, reprezentant, funcție/numele și prenumele, CNP, CI/BI, adresă) 

manifest intenția fermă de a participa la  licitația  publică deschisă, cu ofertă în plic închis și 

sigilat, a terenului înscris în CF nr. ___________, nr. cad./top. ___________, în suprafață de 

_________ mp, situat în mun. Arad, str. __________________ şi CF nr._________, 

nr.cad/top.____________, în suprafaţă de _________ mp, situat în mun.Arad, str. 

____________________. 

 

 Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea 

contractului de vânzare-cumpărare, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de 

participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea 

pierderii lor în condițiile stabilite. 

(persoana fizică) 

voi participa personal sau în numele meu va participa dl./dna. 

__________________________________, posesor(posesoare) al(a) C.I. seria______, nr. 

________, împuternicit prin Procura Notarială nr._________, din data de ______________, 

emisă de ___________________, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această 

ocazie. 

 

(persoana juridică) 

în numele societății comerciale va participa dl./dna. ______________________________, 

posesor (posesoare) al(a) C.I. seria______, nr. ________, împuternicit prin Delegația nr. 

__________________ sau Împuternicire nr. __________, din data de ______________, emisă 

de ____________________, să reprezinte societatea și să semneze actele încheiate cu această 

ocazie. 

 

 Data,          Ofertant, 

 

 

  



FORMULARUL NR. 3 

 

F O R M U L A R  D E   O F E R T Ă 

pentru vânzarea,  prin licitație  publică deschisă, cu ofertă în plic închis și sigilat a terenului 

înscris în CF nr. 335482 Arad şi CF nr. 353542 Arad, teren proprietatea privată a Municipiului 

Arad, situat în Arad, Zona Industrială Vest 

 Cu privire la imobilul: 

 – teren situat în Arad, Zona Industrială Vest,  înscris în CF nr. 335482  Arad, nr. cad. 

335482, în suprafaţă de 743 mp, ce urmează a fi vândut prin licitație publică deschisă, cu ofertă 

în plic închis și sigilat în data de ________, orele _________, la sediul Primăriei Municipiului 

Arad – Bulevardul Revoluției nr. 75. 

Oferta mea de preț pentru  imobilul – teren, cu datele de identificare menționate mai sus, scos la 

licitație 

  este de______________________________________ euro/mp(suma în litere și 

cifre)*  

 Cu privire la imobilul: 

- teren situat în Arad, Zona Industrială Vest,  înscris în CF nr. 353542  Arad, nr. cad. 

353542, în suprafaţă de 2684 mp, ce urmează a fi vândut prin licitație publică deschisă, cu ofertă 

în plic închis și sigilat în data de ________, orele _________, la sediul Primăriei Municipiului 

Arad – Bulevardul Revoluției nr. 75. 

Oferta mea de preţ pentru imobilul – teren, cu datele de identificare menţionate mai sus, scos la 

licitaţie 

    Este de _______________________________________ euro/mp(suma în litere 

şi cifre)**  

 Menționăm faptul că în cazul în care prezenta ofertă va fi declarată câștigătoare ne 

obligăm să acceptăm, necondiționat și în întregime, toate condițiile de vânzare/cumpărare 

menționate de către organizatorul procedurii în documentația de atribuire și caietul de sarcini. 

 Oferta prezentă este valabilă până la finalizarea autentificării contractului de vânzare – 

cumpărare, în condițiile în care Consiliul Local al Municipiului Arad prin Primăria Municipiului 

Arad nu decide altfel. 

         --------------------------------------- 

                    L.S. 

 

*)având în vedere faptul că prețul minim de pornire a licitației este de  44,95 euro/mp, respectiv suma 

totală de 33.400 euro fără TVA 

**)având în vedre faptul că preţul minim de pornire a licitaţiei este de 35,61 euro/mp, respectiv suma 

totală de 95.600 euro fără TVA 

 


