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Sat Gura Văii, str. Primăriei nr.2, Comuna Gura Văii, judeţul Bacău
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Nr. 8695 /09.09.2022

ANUN  !Ț
privind organizarea licita iei publice cu strigare în vedereaț
valorificării unor bunuri apar inând Comunei Gura Văiiț

Comuna  Gura  Văii,  jude ul  Bacău,  organizează  licita ie  publică  cu  strigare,  conformț ț
H.G. nr. 841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase scoase din func iune.ț

Lista  completa  i  pretul  de  pornire  al  mijloacelor  fixe  scoase  la  vânzare  poate  fiș
consultată, atât la sediul Primăriei Comunei Gura Văii, jude ul Bacău, sediul în Comuna Guraț
Văii,  Sat  Gura  Văii,  Primăriei,  nr.  2,  Jude ul  Bacău,  cât  i  pe  site-ul  institu iei:  wwwț ș ț
https://uatcomunaguravaii.ro.

Instituţiile publice interesate în vederea transmiterii fără plată, pot depune o adresă în
acest sens, până cel târziu la data de 11.10.2022, ora 16:00.

Cumpărătorii interesaţi de achizi ionarea bunurilor scoase din func iune pot fi persoaneț ț
fizice/juridice care vor depune până la data de 11.10.2022, ora 16:00 următoarele documentele
de participare la sediul Primăriei Gura Văii, Jude ul Bacău:ț

Plicurile exterioare vor contine urmatoarele documente:
1, Declaratie de participare. conform anexei nr.1 la caietul de sarcini;
2. Dovada achitării contravalorit documenta iei de licitatie/caiet de sarcini in suma deț

10 lei, în copie  la licita ie se va prezenta originalul);ț
3. Dovada achitării garan iei de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoareaț

pre ului  de  pornirea  licita iei  pentru  fiecare  categorie  de  bunuri  pentru  care  potentialulț ț
comparator depune oferta, în copie (la licita ie se va preventa originalul);ț

4 Declara ie tip – anexa nr.3 – privind rela ia de rudenie/afinitate cu membrii comisiei;ț ț
5. Documente care certifică identitatea si calitatea potentialulul cumparator,

A - pentru persoane juridice
a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrul Comertului si de

pe certificatul de inregistrare fiscal;
b)  act  de  identitate  al  reprezentantului  legal  sau  al  al  persoanei  care  reprezintă

potentialul comparator;
c) imputernicire  acordată  persoanei  care  reprezinta  potentialul  cumpărator  la

sedin a de licita ie, daca este cazul; .ț ț
d) dovada privind achitarea obliga iilor catre bugetul local al comune Gura Văii,ț

prin  prezentarea  unui  certificat  de  atestare  fiscală  eliberat  de  organul  fiscal  competent,  in
original sau copie legalizata, valabil la data licitatiei;

B - pentru persoane fizice
a) copie de pe actul de identitate;



b) în situa ia în care potentialul cumparator este in imposibilitate de a se preazentaț
la edin a de licita ie, poate imputernici o alta persoană, in baza une delega ii, in aceasti situatieș ț ț ț
urmand se depune i copia actului de identitate al imputernicitulul;ș

c) dovada privind achitarea obligatiilor către bugetul local al comunei Gura Văii,
prin  prezentarea  unui  certificat  de  atestare  fiscala  eliberat  de  organul  fiscal  competent,  în
original sau în copie legalizata, valabil la data licilatiei;

Plicurile interioare vor con ine oferta propriu – zisa.ț
Formularul de oferta completat corespunzator, potrivit anexei nr.2 la caiet de sarcini, va

con ine în mod obligatoriu semnătura in original a ofertantului.ț
Ofertele se vor prezenta conform caietului de sarcini..

Licitaţia  va avea loc în data  de 19.10.2022, ora 10,00, în sala de edin e a Primărieiș ț
Comunei Gura Văii, Jude ul Bacău cu sediul în Gura Văii, Sat Gura Văii, str. Primăriei, nr. 2,ț
Jude ul Bacău.ț

Garan ia  de  participare  la  licitatie  este  in  cuantum de  10% din  valoarea  pre ului  deț ț
pornirea licita iei, pentru fiecare categorie de bunuri pentru care potentialul comparator depuneț
oferta. 

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10 lei.

Garan ia de participare i contravaloarea caietului de sarcini se achita la casieria Primarieiț ș
Comunei Gura Văii sau prin ordin de plata in contul RO 17 TREZ 0625006XXX000079 deschis
la Trezoreria One tiș

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfăşurare a licitaţiei sunt:26.10.2022, ora
10:00, respectiv 03.11.2022, ora 10:00.

Informaţii  suplimentare  pentru  participan i  se  pot  obţine  la  nr.  de  tel.ț  0371/407500,
fax: 0372/002112.

P R I M A R,

Silviu Tinei



Anexă la anun ul nr. 8695/ 09.09.2022ț

DATE DE IDENTIFICARE A AUTOVEHICULELOR AFLATE 

ÎN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI GURA VĂII CARE FAC OBIECTUL 

LICITA IEI PUBLICE CU STRIGAREȚ

Nr.
crt.

Denumirea bunului Caracteristici tehnice Valoare lei Cantitate

1. SKODA OCTAVIA
BC 02 PNL

Tip: Autoturism  , 
Marca: SKODA OCTAVIA
Model: Berlina
An fabrica ie: 2007, ț
Cilindree (m³) : 1896
Putere motor: 77kw
Combustibil: Motorina

590  lei 1

FACEM MEN IUNEA CĂ BUNUL SCOS LA LICITA IE NU ESTE ÎN STARE DEȚ Ț
FUNC IONARE! STAREA TEHNICA ESTE NESATISFACATOAREȚ

P R I M A R, 
Silviu Tinei
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