
 
                                                                                                     ANEXA Nr. 3 

                                                              la Hotărârea nr. ___ din __ aprilie 2020 
                                                               a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

I N S T R U C Ţ I U N I 
pentru închirierea prin licitaţie publică cu strigare a 

unor suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Buzău 
 în vederea amplasării de panouri publicitare  

   
 

     A.   DOCUMENTELE 
         Pentru participarea la licitaţia publică deschisă cu strigare organizată 
pentru închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a municipiului Buzău 
(Anexa 1), terenuri în suprafaţă de 2,00 m.p./lot, potenţialii ofertanţi vor depune 
ofertele la registratura Primăriei municipiului Buzău, cel mai târziu cu o zi înainte 
de ziua şi ora fixată pentru desfăşurarea licitaţiei publice. 
         Ofertele se depun în plic închis şi sigilat, pe care se va indica obiectul şi 
data licitaţiei publice deschise pentru care este depusă oferta. Plicul trebuie să 
conţină: 
a. – cerere pentru participare la licitaţie; 
b. – dovada privind depunerea garanţiei de participare, a taxei de participare şi a 

preţului caietului de sarcini; 
c. – împuternicirea sau procura în formă autentică acordată persoanei care 

reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul; 
d. – documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului: 
e. – dovada că este producător.                                      
 persoanele juridice:   
     - copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv toate actele adiţionale relevante, 
precum şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;                                                                    
     -  dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul centralizat al statului 
sau bugetul local ;                                  
     -  declaraţie pe proprie răspundere din care se rezulte că persoana juridică nu 
se află în reorganizare juridică sau faliment.                                                                                                                      
  persoanele fizice: 
      - copie de pe actul de identitate, certificatul de cazier juridic; 
      - dovadă din care să rezulte că nu are debite la bugetul centralizat al statului 
sau bugetul local.  
  

GARANŢIA DE PARTICIPARE  
         Garanţia de participare, în valoare de 500 lei se face prin plata în numerar 
la Direcţia Finanţe Publice Locale sau virament prin ordin de plată, în contul 
Primăriei municipiului Buzău, deschis la Trezoreria municipiului Buzău;                                                                                                   
         Garanţia de participare se va restitui integral tuturor participanţilor, cu 
excepţia ofertantului selectat pentru încheierea contractului de închiriere, caz în 
care se va constitui ca garanţie de bună execuţie a contractului de închiriere. 



         Revocarea ofertei finale depuse de către ofertantul selectat, ori refuzul 
acestuia de a semna contractul de închiriere în condiţiile prevăzute în oferta 
finală atrage pierderea garanţiei de participare. 

Taxa de participare la licitaţie în sumă de 500 lei şi preţul caietului de 
sarcini în sumă de 15 lei se plătesc la casieria Direcţiei Finanţe Publice Locale a 
Primăriei municipiului Buzău. 

 
 
B. CRITERIU UNIC DE SELECŢIE 
 Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriului 
unic, respectiv oferta de preţ cea mai mare. 
 
C. PARTICIPAREA LA LICITAŢIE                                                                                   
         Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun la registratura Primăriei 
Municipiului Buzău, cel târziu cu o zi înainte de  începerea licitaţiei si până la ora 
precizată în anunţul publicitar, documentele prevăzute la pct. A, precum şi 
dovada privind achitarea  garanţiei de participare, a taxei de participare şi a 
contravalorii caietului de sarcini. 
         Termenul limită de participare la licitaţie este un termen de decădere. 
Ofertele înregistrate după termenul limită de participare sunt excluse de la 
licitaţie şi se restituie ofertanţilor. 
         Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare 
depuse  de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care 
include pe toţi potenţialii cumpărători care au depus documentaţia completă de 
participare. 
 Pentru desfăşurarea licitaţiei publice în vederea închirierii este necesară 
înscrierea a cel puţin doi ofertanţi. 
 Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul minim de pornire al licitaţiei 
şi pasul de licitare, respectiv saltul din 10 în 10 lei. Ofertanţilor acceptaţi li se 
înmânează taloane cu numere de identificare corespunzătoare cu numărul de 
ordine din lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi. 
 In cursul licitaţiei ofertanţii au dreptul să anunţe prin strigare şi prin 
ridicarea talonului de participare un preţ mai mare decât preţul anunţat de 
preşedintele comisiei de licitaţie, cu respectarea pasului de licitare. 
 Licitaţia se încheie când unul dintre ofertanţi acceptă preţul majorat cu 
pasul de licitare şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. 

Dacă se prezintă un singur ofertant acceptat, licitaţia se amână cu 5 zile 
lucrătoare pentru o nouă ofertă. Licitaţia va avea loc săptămânal până la data 
adjudecării închirierii.          

Dacă şi la a doua licitaţie se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de 
pornire al licitaţiei, majorat cu pasul de licitare, acesta este declarat adjudecatar. 
Obiectul licitaţiei se va adjudeca la cel mai bun preţ oferit, care nu poate fi mai mic 
decât preţul majorat de pornire al licitaţiei. 
           Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă 
şedinţa de licitaţie şi întocmeşte procesul–verbal de licitaţie, semnat de membrii 
comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi eventual de ceilalţi ofertanţi. Refuzul de a 
semna se consemnează în procesul–verbal. 
          Adjudecatarul este obligat să semneze contractul de închiriere în termen 
de 15 zile lucrătoare, calculate de la data încheierii procesului – verbal. Dacă la 
expirarea termenului adjudecatarul refuză semnarea contractului de închiriere 



pierde garanţia de participare, iar comisia de licitaţie procedează la perfectarea 
contractului  de închiriere cu licitantul clasat pe locul secund, în  cazul în care  
acesta  acceptă  condiţiile convenite la adjudecarea licitaţiei, respectiv preţul 
majorat pe care l-a oferit.   
 
 
 

PRIMAR,  
            Constantin Toma 

 
 

 
 
 

ŞEF SERVICIU  
                 Marius – Liviu Badiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      


