
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARARE 
Nr. 	din 	 2019 

Privind : a robarea vanzarii srin licita ie ublica a unui imobil teren a a inand domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat in str. Pit. Stoicescu FN  

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipi ui Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului: 	 0 	2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, 	runit in edinta. 01M1 /Orlin 

data de 	 2019; 
Avand in vedere 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 369 	019;,, 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub nr.WY64 Ai, 019. 
- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate  b 2, 	//I  	 ; 

- prevederile art. 36, alin.(5), lit. „b" i 123, aim. 1 i 2 din Legm nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata in 2007; 

- prevederile H.C.L. nr. 10/27.01.2011 privind aprobarea preturilor de vanzare 
concesionare a bunurilor apartinand domeniului public i privat al municipiului; 
In baza prevederilor: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei C.C.R. nr.384 din 2018; 
- art. 45, alin. (3) i art. 115, aim. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 cu modificarile 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1.- Se aproba studiul de oportunitate cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui 
teren cu suprafata de 11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Plt. Stoicescu, F.N. - conform 
anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2.  Se aproba caietul de sarcini §i instructiunile de vanzare cu privire la vanzarea prin 
licitatie publica a unui teren cu suprafata de 11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Plt. 
Stoicescu - anexele 2 §i 3 la prezenta hotarare. 

Art.3.  Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil (teren) cu suprafata de 
11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Pit. Stoicescu, FN, identific ate conform cartii funciard. 
nr . 10962- anexa 4 la prezenta hotarare. 

Art.4.  Conditiile de vanzare sunt cele prevazute in caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta 
hotarare. 

Art.5.  Pretul de pornire la licitatie este de  95,2 lei/mp + T.V.A.  conform HCL nr.10 din 
27.01.2011. 

Art.6. Anexele 1,2, 3 §i 4 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art.7. Cu data prezentei se abroga once prevederi contrare. 
Art.8. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grij a primarului municipiului Tecuci. 
Art.9. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grij a secretarului municipiului 

Tecuci . 

INITIATOR, 
PRIMAR 

SECRETAR- 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2019 

Privind : aprobarea v6xizarii prin licitatie publicã a unui imobil ( teren ), apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat in str. Pit. Stoicescu FN  

data de 

Initiator : Catalin Constantin Hurdubae , Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului:3061  210 , 0 8 , 2019; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judetul Galati, ntrunit in edintA"De.t.1 10134-  in 
	2019; 
Avand in vedere 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr3G 	2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul ADPP, inregistrat sub nr36 4` 	2019. 

rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate / 1 ?)   
- prevederile art. 36, alin.(5), lit. „b" i 123, alin. 1 i 2 din Legea4ir. 215/2001 privind 

administratia publica iocalã, republicata in 2007; 
- prevederile H.C.L. nr. 10/27.01.2011 privind aprobarea preturilor de vanzare 

concesionare a bunurilor apartinand domeniului public i privat al municipiului; 
In baza prevederilor: 

- art. 147 din Constitutia Romaniei 
- Deciziei C.C.R. nr.384 din 2018; 
- art. 45, aim. (3) i art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 cu modificarile §i 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1.- Se aproba studiul de oportunitate cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui 
teren cu suprafata de 11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Pit. Stoicescu, F.N. - conform 
anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2.  Se aproba caietul de sarcini i instructiunile de vanzare cu privire la vanzarea prin 
licitatie publica a unui teren Cu suprafata de 11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Pit. 
Stoicescu - anexele 2 i 3 la prezenta hotkare. 

Art.3. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unui bun imobil (teren) Cu suprafata de 
11685 mp, situat in municipiul Tecuci, str. Pit. Stoicescu, FN, identificat conform cartii funciara. nr . 
10962- anexa 4 la prezenta hotarare. 

Art.4.  Conditiile de vanzare sunt cele prevazute in caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta 
hotarare. 

Art.5. Pretul de pornire la licitatie este de 95,2 lei/mp + T.V.A.  conform HCL nr.10 din 
27.01.2011. 

Art.6.  Anexele 1,2, 3 i 4 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art.7. Cu data prezentei se abroga once prevederi contrare. 
Art.8. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grij a primarului municipiului Tecuci. 
Art.9. Prezenta hotarare va fi comunicatä celor interesati prin grija secretarului municipiului 

Tecuci . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIM 1R 
	din 	sp PO 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil ( teren ), apartinand domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat in str. Pit. Stoicescu FN 

In prezent municipiul Tecuci detine mai multe terenuri situate in intravilanul localitatii 

ce pot fi folosite pentru dezvoltarea unor afaceri. Pana la aceasta data au fost propuse 

spre inchiriere sau concesionare nnai nnulte amplasannente dar fara a se concretiza in 

contracte datorita lipsei de ofertanti. 

Cu toate acestea sunt mai multi locuitori ce au manifestat interes pentru terenurile 

Municipiului dar numai in conditiile cumpararii si nu a concesiunii. 

Terenurile sunt amplasate In zona de servicii, comert, prestari servicii Si nu se 

preteaza la o alta destinatie,drept pentru care valorificarea lor prin vanzare este o optiune 

buna pentru autoritatea locala. 

In vederea realizarii acestui lucru este necesara organizarea unei licitatii publice 

pentru obtinerea unor valori de adjudecare cat mai mad. 

In aceste conditii propun vanzarea prin licitatie publica a imobilelor, fondurile obtinute 

urmand a fi folosite pentru investitii. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA Domm\uuLui PUBLIC $1 PRIVAT 

Nr.36196-7"  din 	00 • Ole 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil ( teren ), apartinand 
domeniului privat al municipiului Tecuci situat in str. Pit. Stoicescu FN 

Bunurile imobile (terenuri) propuse spre vanzare apartin domeniului privat al 
municipiului Tecuci, inscrise in cartea funciard nr. 10962. 

Potrivit prevederilor art.36,alin.5, lit. b) i art.123, alin.1 i 2 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica, republicata, cu modificarile i completarile 
ulterioare, consiliile locale hotarasc cu privire la vanzarea bunurilor apartinand 
domeniului privat al localitatii. Vanzarea se face prin licitatie publicd. 

Pretul de vanzare propus este de 95,2 lei/mp +TVA. Conform HCL 
10/27.01.2011 valoarea aprobata. conform raportului de expertiza. este de 20 
euro+TVA/mp, transformata in lei la cursul zilei. 

Fata. de aceste precizari, considerarn cä proiectul de hotarare indeplinqte 
conditiile de legalitate §i oportunitate. 

Sef Serviciu ADPP, 	 Consilier superior, 



Anexa nr. I ía HCL nr. 	 2019 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

Privind : aprobarea vânzärii prin licitatie publicä a unui imobil (teren), apa4inând domeniului 
privat al municipiului Tecuci situat In str. Pit. Stoicescu FN 

CAP. I. OBIECTUL VANZARII 

I.I. Terenul care urmeazâ a fi vândut este situat In Municipiul Tecuci, str. Pit. Stoicescu, 

F.N. si face parte din CF10962. 

Terenul precizat In extrasul de carte funciarà este destinat pentru servicii. 

1.2. Terenul care face obiectul vânzãrii aparine domeniului privat al municipiului Tecuci având 
suprafaa de 11685 mp. 

1.3. Constructiile ce se var realiza, vor corespunde din punct de vedere al destinatiei cu planul 
urbanistic general. 

Cap. II. MOTIVATIA VANZARH 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar §i social care impun vânzarea unor bunuri - 
terenuri, sunt urmâtoarele: 

- prevederile art. 36, aIm. (5), lit. ,,b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia pubIicä 
localã repubiicatá, 

- prevederile art. 123 aIm. (1) §i alin(2), din Legea nr. 215/2001 privind administratia pubiicà 
Iocalà republicatà, 
- administrarea eficientà a domeniului public §i privat al Municipiului Tecuci pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul local. 

Cap. III. ELEMENTE DE PRET 

111.1. Preul de pornire al licitatie la vânzare este de 95,2 lei /mp+TVA. 

111.2. Plata pretului  se va face in totalitate la perfectarea contractului de vânzare-cumpârare. 

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTITIEI 

V.I. Investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism §i va fi 
asiguratâ pentru gradul 8 de seismicitate. 

V.2. Arhitectura va fi In concordantà cu ambientul arhitectural zonal. 

V.3. Se var folosi la finisajul exterior materiale din productia internâ sau din import, care sä confere 
personalitate obiectivului ce se va realiza. 

V.4. Amplasarea in teren ca §i accesele vor fi proiectate astfel Incât sã se asigure circulatia In 
zona. 

V.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia clädirilor mnvecinate precum §i protectia mediului. 

V.6. Regimui de Inaltime §i tratarea arhitecturalä va fi In concordanta cu proiectui realizat in acest 
sens. 

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A VANZARII 

Procedura de vânzare este prin licitatie publicà. 



Anexa nr.2 la HCL nr 	2019 

CAIET DE SARCINI 
Privind aprobarea vânzärii prin licitatie publicä a unui imobil (teren), aparinând domeniului 

privat al municipiului Tecuci situat In str. Pit. Stoicescu FN 

CAP. I. OBIECTUL VANZARII 

1.1. 	Lotul de teren care urmeazä a fi vândut sunt situat In Municipiul Tecuci, strada Pit. Stoicescu, 
F. N. 

1.2. Terenul care face obiectul vânzärii apartine  domeniului privat al municipiului Tecuci i are suprafaa 
de 11685 mp. 

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII 

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri - terenuri, sunt 
urmätoarele: 
- prevederile art. 36 aliniat 5, lit. b si art.123, aliniat 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica localà, potrivit càrora ,,Consiliile locale i consiliile judeene hotàràsc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dupã caz, sä fie date In administrarea regiilor 
autonome §i institutiilor publice, sä fie concesionate ori sã fie Inchiriate. Acestea hotAräsc cu privire la 
cumpàrarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau 
judeean, In conditiile legii. 
,,Vânzarea, concesionarea i Inchirierea se fac prin licitatie publica, organizatá In conditiile legii". 
- prevederile art. 5, alin.2 Din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicä §i regimul juridic aplicabil 
acesteia ,,Dreptul de proprietate privatã al statului sau al unitãilor administrativ - teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului de drept comun, dacä legea nu dispune altfel". 
Terenurile precizate In plana anexã, sunt destinate realizärii de presthri servicii, comert,  sedii birouri, etc.. 

Cap. III. ELEMENTE DE PR]IT 

3.1 Pretul  de vânzare propus si acceptat este de 95,2 leilmp +TVA. Conform HCL 10/27.01.2011 valoarea aprobath 
conform raportului de expertiza este de 20 euro+TVA/mp, transformatä In lei la cursul zilei. 
3.2. Garantia  de participare la licitatie In sumà de 132377 lei calculatä la preul de pornire, depusa de 
ofertantul câtigator se reline de vânzätor pânã In momentul Incheierii contractului de vânzare - cumpãrare, 
urmând ca dupä aceastä data, garania sa constituie avans din preul de vânzare datorat de cumpãrätor. 
In cazul neIncheierii contractului, aceasta se va face venit La bugetui local. 
3.3. Valoarea adjudecatã va fi achitatA integral la data semnärii contractului. 

Cap. IV. CONDITH DE MEDIC 

4.1 Cumparãtorul poartä Intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale In domeniul 
proteciei mediului. 

CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. Vânzãtorul are urmãtoarele obligaii: 
b) - Vânzätorul are ob1igaia de a nu tulbura pe cumpãrätor In exercitiul drepturilor rezultate din contractul de 
vânzare - cumpärare. 
c) - De asemenea, vânzãtorul garanteaza pe cumpãrätor cã bunul vândut flu este sechestrat, scos din circuitul 
civil, ipotecat sau gajat. 
d) - Vânzãtorul nu räspunde de viciile aparente. 
6.2. Cumparatorul are urmàtoarele obligaii: 



a) - cumparatorul are Intreaga responsabilitate in ceea ce privete respectarea legislaiei in vigoare Cu privire 
la. P.S.l., protecia rnediului §1 persoanelor. 
b) - acliitarea integrala a debitelor pe care le au fata  de bugetul local. 
c) - cumpärätorul se obliga sa achite preul terenului la valoarea adjudecatä, Ia data semnärii contractului de 
vânzare - cumparare In fata  notarului public 
d) - sa plãteascä cheltuielile vânzärii: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru i de autentificare 
- onorariul notarial, de publicitate imobiliarä, documentatie de lotizare cadastralä, etc. 
e) - sä achite integral debitele pe care le are falä  de bugetul local pânä la Incheierea contractului de vânzare - 
cumpärare §i cele care decurg dupä incheierea contractului de vânzare - cumpärare. 
f) - in cazul existentei pe amplasament a unor retele  de utilitäfi, cumpärätorul va permite accesul la acestea 
sau le va devia pe cheltuiala sa. 

Cap. VII. DISPOZITII FINALE 

7.1 Drepturile §i Indatoririle pä4ilor se stabilesc prin contractul de vânzare - cumpãrare. 
7.2. Solutiile prezentate o data cu depunerea opiunilor, In cazul adjudecärii licitatiei, nu reprezintã aprobarea 
acestora §i flu exonereazä pe câtigator de obtinerea avizelor i acordurilor legale din partea organismelor 
stabilite In eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizaia de constructie sau demolare 
.a.m.d.). 

7.3 Obinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea §i functionarea  investifiilor privesc pe 
cumpärãtor. 
7.4 Toate lucràrile privind racordarea la retelele  tehnico-edilitare existente §i obtinerea acordului de la 
detinatorii acestora privesc pe cumpàrãtor. 
7.5 Toate ob1igaiile reciproce se vor concretiza In contractul de vânzare - cumpàrare 
7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispoziia solicitantului contra 
cost, In valoare de 100 lei. 
7.7.Ofertantii, la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie, In suma de 500 lei. 
7.8. Ofertantii la licitaie vor prezeflta, la dosarul depus pentru licitatie, garania de participare la licitatie in 
sumä de 132377 lei. 

Participarea la licitatie a ofertanlilor este conditionatá de achitarea integrala a debitelor pe care le an fata  de 
bugetul local, achitarea documentaliei de licitatie i a garaniei de participare 
Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 

• au debite fata  de bugetul statului si al Municipiului Tecuci; 
• sunt In litigii cu Municipiul Tecuci; 
• an fost adjudecätori ai unei licitatii anterioare §i flu au incheiat contract cu Municipiul 

Tecuci. 
• flu fac dovada achitärii contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare i a garaniei de 

participare. (In cazul In care plata flu se face la casierie , daca valoarea acestora flu se 
regasete in conturile primäriei acestea nu se considera achitate). 

7.9. Daca din diferite motive licitatia se amârià, se revocà sau se anuleazä, decizia de amânare, revocare sau 
anulare nu poate fi atacatã de ofertanti. 
In acest caz ofertantilor ii se va Inapoia in termen de cinci zile, garania de participare la licitatie §i 
contravaloarea documentatiei de licitatie, pe baza unei cereri scrise §i Inregistratã la Primäria municipiului 
Tecuci. 
Prin Inscrierea la licitatie, toate condifiile impuse prin caietul de sarcini se considerA Insuite de ofertant. 
7.10. Eventualele contestatii cu privire la desfaurarea licitatiei publice se vor depune la registratura 
Primàriei municipiului Tecuci, In termen de 48 de ore de la data desfaurãrii licitafiei, jar comisia de 
solutionare a contestatiilor  va analiza §i instrumenta contestatiile Inregistrate In termen de 5 zile de la data 
Inregisträrii acestora. 
Contractul de vnzare se va Incheia in termen de maxim 90 zile, de la data adjudecärii, nesemnarea 
acestuia din vina ofertantului atragând dupä sine pierderea garaniei care se va face venit la bugetul 
local si repetarea licitatiei. 

PRESEDINTE DE SEDfNTA 

H/t LM i 1-  ei7i' 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 	 2019 

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

I. Licitaia pubiica organizata pentru vânzarea imobilului apa4inând domeniuiui privat al 
municipiului Tecuci situat In municipiul Tecuci, str. Pit. Stoicescu, IN nr. cadastral 10962, In 

suprafaa 11685p, se va desfura in data de ,ora _______, la sediul Municipiului 
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

Depunerea documentaiilor pentru licit4ie se va face pânä la data de 	 , ora 
la registratura Municipiului Tecuci, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 66. 

In vederea participãrii la licit4ie, ofertantul trebuie sä plateascä: 
- garania de participare la licitaie, In sumä de 10% din valo area totalä a terenului, calculatä 

la pretul  de pomire. 
- caietul de sarcini aferent licitaiei, inclusiv toate documentele necesare licitatiei In sumä de 

100 lei. 
- taxa de participare la licitatie 500 lei. 
- Pretul de pornire la licitatie este de: 95,2 lei/ mp + T.V.A. 

Ofèrtantii vor depune la sediul Municipiuiui Tecuci douä plicuri Inchise §i sigilate, unul 
exterior i unul interior care vor contine: 

• plicui exterior va cuprinde plicul interior(care contine  oferta de pre) i urmätoarele 
documente in copii xerox dupä: 

Pentru persoane furidice 

- act constitutiv al societätii(statut/contract), certificat de Inregistrare fiscalä, certificat de 
Inregistrare la Registrul Come4ului. 

- dovada cä flu sunt In litigiu cu Consiliul local al municipiului Tecuci; 
- certificat fiscal prin care sä se ateste faptul cä nu are datorii bugetare faä de DGFP, 

Mimicipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate §i de institutiile abilitate din localitatea de reedintà a 
ofertantului §i vor fi depuse In forma originala; 
- actul autentic de reprezentare, in cazui In care ofertele sunt depuse de imputerniciii 

ofertaritilor §i flu de acetia personal. 
- copie xerox dupä chitane1e care atestä piata caietului de sarcini, a documentaiei pentru 

1icitaie §i a garaniei depuse. 

Pentru persoane fizice. 

- actul de identitate 
- copie xerox dupa chitai4ele care atestä piata caietului de sarcini, a documentatiei pentru 

licitatie §i a garaniei depuse. 
- dovada cä nu sunt In litigiu cu Municipiul Tecuci. 
- actul autentic de reprezentare, In cazul In care ofertele sunt depuse de Imputemiciii 

ofertantilor i flu de acetia personal. 
- certificat fiscal prin care sA se ateste faptul cã flu are datorii bugetare faä de DGFP, 

Municipiul Tecuci. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate i de institutiile abilitate din localitatea de reedintä a 
ofertantului §i vor fi depuse In forma originalA. 

• Ofertele depuse de persoane care nu participA la iicitaie In data stabilitä, nu vor fi luate In 
calcul, urmnd a fi returnate. 



II. 	DESFASURAREA LICITATIEI. 

Se Incepe licitatia parcurgând urmãtoarele etape: 

1. se verificä existenta actelor doveditoare de platä a garar4iei, a caietului de sarcini i a 
documentatiei pentru licit4ie. 
2. se verificä identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ca4ii de 
identitate/adeverintei. 
3. se verificä ofertele financiare depuse (vor fi verificate doar ofertele financiare a participanilor 
ce au depus toate documentele necesare participarii la licitaie). 
4. imobilul se adjudecä acelui ofertant care a fàcut cea mai mare ofertä. 
5. In cazul In care douä oferte financiare sunt egale, ofertantii aflati la egalitate vor depune In 
termen de 15 minute, o nouä ofertä financiarä §i declarat câtigätor, va fi cel cu oferta financiarä 
mai mare. 
6. comisia de organizare §i desthurare a 1icitaiei va Incheia un proces - verbal de adjudecare, In 
douä exemplare. 
7. Pri1e se vor prezenta In termen de 90 zile dupä adjudecare, In vederea incheierii contractului 
de vnzare, pe baza procesului - verbal de adjudecare, in caz contrar catigatorul va pierde 
garania care se va face venit la buget local. 

De asemenea, In cazul In care la data §i ora anuntata  pentru desfàurarea licitatiei, este 
Inscris un singur ofertant, licitatia se amânä. La urmätorul termen daca va fi Inscris ace1ai unic 
ofertant acesta va fi declarat câtigätor in conditiile In care documentatia va fi completa si va 
corespunde caietului de sarcini. 

In ambele cazuri se va organiza o nouä licitatie, cu respectarea prezentei metodologii, In 
conditiile prevazute In caietul de sarcini. 
Contractul de vânzare se va incheia In termen de maxim 90 zile, de la data adjudecArii. 

Nesemnarea de cätre adjudecätor a contractului In termenul stabilit duce la pierderea 
garaniei de participare ce se va face venit la bugetul local §i disponibilizarea lotului de teren pentru 
o nouä licitatie. 

Pentru ofertantul care a adjudecat §i a incheiat contractul de vânzare, garania depusA pentru 
Inscrierea la licitatie se va re'ine §i va constitui avans din preu1 de vânzare datorat de cumpärator. 

Nu se pot Inscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecätori ai unei 
licitatii anterioare §i nu au Incheiat contract cu Consiliul local al municipiului Tecuci. 
Din taxa de participare la licitatie se suportà cheltuielile privind organizarea licitatiei(anunluri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 


