
P R O C E D U R Ă 

privind 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA A URMĂTOARELOR  

3 (TREI) BUNURI MOBILE: 

1. AUTOVEHICUL SPECIAL DACIA LOGAN CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 08 DVK  

2. AUTOTURISM DACIA LOGAN CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 07 KUH 

3. AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN CADDY CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 07 WDE 

1. DATE GENERALE 

Prezenta procedură, detaliată în continuare, se aplică la vânzarea celor trei bunuri mobile 
prezentate mai sus către orice persoană fizică sau juridică interesată. 

Tractorul este proprietatea privată a Spitalului de Psihiatrie Zam. 

2. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE VÂNZARE 

 Prezenta procedură are ca obiectiv detalierea, în acord cu prevederile legale în vigoare, a 
modalității de vânzare a bunului aflat în proprietatea privată a Spitalului de Psihiatrie Zam, prin 
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ. Inițierea procesului de vânzare a tractorului se realizează în baza: 
> Raportului de evaluare a prețului minim de pornire a licitației 
> Caietului de sarcini. 
  
2.1 COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE A OFERTELOR 

Managerul Spitalului de Psihiatrie Zam va numi prin dispoziție Comisia de evaluare și selecție 
a ofertelor, care va fi compusă din 3 membri și va avea următoarea componență: 

1. Președinte  
2. Secretar  
3. Membru  
Comisia va avea și un număr de 3 membri supleanți. 

 Comisia este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor săi și adoptă hotărâri prin 
votul majorității membrilor. 

Nu pot face parte din Comisia de evaluare și selecție oferte, persoane care: 
a) dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanți/candidați; 
b) fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați; 
c) au calitatea de soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care fac 

parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați sau cu persoanele înscrise la licitație; 

d) au vreun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 

 În ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor, membrii comisiei vor completa o declarație de 
confidențialitate și imparțialitate, declarație care se păstrează la dosarul licitației publice. În caz de 
incompatibilitate sau indisponibilitate fizică a unuia dintre membrii titulari ai Comisia de evaluare 
și selecție a ofertelor, aceștia vor fi înlocuiți cu membrii supleanți numiți prin dispoziția 
Managerului Spitalului de Psihiatrie Zam. 



 
 

2.2 COMISIA DE ANALIZARE ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

Managerul Spitalului de Psihiatrie Zam va numi prin dispoziție Comisia de analizare și 
soluționare a contestațiilor, care va fi compusă din 3 membri și va avea următoarea componență: 

1. Președinte  
2. Secretar  
3. Membru  

 Nu pot face parte din Comisia de analizare și soluționare a contestațiilor persoane care: 
a) dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanți/candidați; 
b) fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia 

dintre ofertanți/candidați; 
c) au calitatea de soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care fac 

parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați sau cu persoanele fizice înscrise la licitație; 

d) au vreun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 

În caz de incompatibilitate sau indisponibilitate fizică a unuia dintre membrii titulari ai Comisiei 
de analizare și soluționare a contestațiilor, aceștia vor fi înlocuiți cu membrii supleanți numiți prin 
dispoziția Managerului Spitalului de Psihiatrie Zam. 

3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE VÂNZARE LICITAŢIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ 

3.1. Organizarea licitației publice 
3.1.1 Anunțul privind organizarea licitației publice se publică prin grija Compartimentului Achiziții 

Publice, într-un ziar de circulație locală și pe pagina web: www.spzam.ro . 
3.1.2 Licitația publică se organizează la sediul Spitalului de Psihiatrie Zam. La licitația publică pot 

participa un număr nelimitat de ofertanți persoane fizice sau juridice, care au depus 
OFERTELE și prezintă DOCUMENTELE DE PARTICIPARE, conform Caietului de sarcini 
aprobat de Managerului Spitalului de Psihiatrie Zam. 

3.1.3 Adjudecarea licitației nu este condiționată de numărul de participanți, fiind considerată 
valabilă chiar dacă s-a depus o singură ofertă care să îndeplinească toate condițiile solicitate 
prin caietul de sarcini. 

3.1.4 Caietul de sarcini va fi pus la dispoziția oricărui participant, atât sub forma tipărită, cât și în 
format electronic. 

3.2. Desfășurarea licitației publice  

3.2.1 Pentru a participa la licitația publică, ofertanții vor depune, pentru a fi înregistrate la 
secretariatul Spitalului de Psihiatrie Zam (Zam, Str. Principală, nr.270, jud.Hunedoara), până 
la data de 30.12.2019, orele 10, conform anunțului publicat, două plicuri sigilate, unul 
exterior și unul interior: 

- plicul exterior va fi adresat „Spitalului de Psihiatrie Zam - Comisiei de evaluare și 
selecție oferte depuse în cadrul licitației publice din data de 30.12.2019, ora 11 pentru 
vânzarea autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei ____________ cu nr. de 
înmatriculare ___________; 
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- pe plicul exterior se va menționa numele și denumirea ofertantului, sediul/domiciliul 
acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul trebuie să conțină DOCUMENTELE DE 
PARTICIPARE specificate în Caietul de sarcini; 

- pe plicul interior se scriu numele și denumirea ofertantului, precum și sediul 
social/domiciliul acestuia, număr de telefon sau de fax; plicul conține OFERTA 
propriu-zisă (financiară). 

Comisia va deschide plicurile exterioare, conținând documentele de participare.  
Se trece apoi la citirea documentelor din conținutul ofertelor,  pentru a se asigura că fiecare 

document cerut pentru participarea la licitație, există în plic. Pe rând, se anunță în fața tuturor 
competitorilor, dacă în plicul fiecărui ofertant se află documentele necesare. 

Ofertanților care  nu au depus toate documentele de participare în plicul exterior, li se va 
restitui plicul interior nedeschis. 
3.2.2 Ofertele vor fi deschise în prezenta Comisiei de evaluare/selecție și a ofertanților sau 
reprezentanților împuterniciți ai ofertanților, la data, ora și locul indicate, în anunțul de participare. 
Neparticiparea ofertanților la ședința de deschidere nu condiționează desfășurarea licitației. 
3.2.3 Comisia verifică documentele. Dacă este cazul, se exclud de la licitație publică deschisă, 
ofertanții ale căror documente de participare nu corespund cerințelor. Se semnează de către toți 
membrii comisiei și reprezentanții prezenți, un Proces-verbal care consemnează cele petrecute în 
cadrul ședinței de deschidere a plicurilor, privind existenta documentelor de participare și 
menționând, când este cazul, motivele eventualelor descalificări. 
3.2.4 Pentru continuarea procesului de licitație, este necesar ca cel puțin o (1) ofertă să fie valabilă. 
3.2.5 Comisia examinează toate ofertele depuse, ia notă de valoarea prețului oferit inițial și solicită 
îmbunătățirea acestuia; odată stabilită valoarea finală a prețului, se vor discuta clauzele 
contractuale specifice fiecărui ofertant. Dacă cel mai mare nivel al prețului, este oferit de 2 sau mai 
mulți ofertanți, pentru departajarea acestora se va solicita îmbunătățirea ofertei financiare prin  
salturile de supralicitare. Aceste salturi vor fi de 100 lei. 
3.2.6 Comisia stabilește clasamentul ofertelor punctate și declară ofertantul/candidatul câștigător 
al licitației publice. În urma licitației publice se întocmește un Proces-verbal, semnat de către toți 
membrii Comisiei și de ofertant, conținând aspectele dezbătute în timpul licitației publice. 
3.2.7 Pe baza rezultatelor evaluării ofertelor, Comisia întocmește un Raport care cuprinde 
descrierea procedurii de vânzare și operațiunile de evaluare, elementele esențiale ale ofertelor 
depuse și motivele alegerii ofertantului câștigător. În cazul în care nu a fost desemnat câștigător 
niciun ofertant, sunt menționate cauzele respingerii acestora. 
3.2.8 Președintele Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor, prin grija secretariatului, procedează 
la informarea ofertantului câștigător, în termen de 3 zile calendaristice, de la data declarării ofertei 
câștigătoare. În același timp, se va proceda și la anunțarea ofertanților necâștigători, cu indicarea 
motivelor respingerii ofertei/ofertelor. 
3.2.9 Ofertanții care se consideră vătămați într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al 
concedentului, luat cu încălcarea dispozițiilor legale care reglementează procedura vânzării prin 
licitație publică deschisă, pot depune contestații în termen de 3 zile de la primirea comunicării 
privind rezultatul procedurii de atribuire a vânzării. Contestațiile vor fi depuse în același loc unde s-
au depus ofertele, conform anunțului publicitar. 
3.2.10 În termen de 5 zile calendaristice de la primirea contestației, Comisia de contestație va 
soluționa contestația și va comunica în scris răspunsul său contestatarului. Acest răspuns va fi 
fundamentat în baza Raportului Comisiei de analizare și soluționare a contestațiilor, numită prin 
dispoziția Managerului Spitalului de Psihiatrie Zam. 
3.2.11 În cazul în care contestația este întemeiată, se va revoca, dacă este cazul, hotărârea de 
desemnare a ofertantului câștigător și se va notifica acest lucru tuturor ofertanților. Simultan, se va 
decide anularea licitației și organizarea unei noi licitații, în condițiile prevăzute în lege și în 
prezentele proceduri. 



 

4. CONTRACTAREA 
Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maximum 10 de zile 

calendaristice, de la data comunicării rezultatului final al licitației. Refuzul ofertantului declarat 
câștigător de a semna contractul de vânzare-cumpărare atrage după sine pierderea garanției depuse 
pentru participare. În cazul în care există contestații cu privire la desfășurarea licitației publice cu 
strigare, termenul de încheiere contract, începe să curgă de la finalizarea procedurii de soluționare a 
contestațiilor. 

5. CONSIDERAŢII FINALE 
 

3.2 Prezenta procedură este obligatorie pentru toate persoanele implicate în vânzarea 
autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei ______________ și intră în vigoare de la data aprobării 
sale de către managerul Spitalului de Psihiatrie Zam. 
3.3 În scopul informării și asigurării transparenței publice, prezenta procedură va fi distribuită 
prin pagina web  www.spzam.ro. 
3.4 Modificarea și completarea prezentei proceduri, inclusiv în situația apariției unor acte 
normative care conțin prevederi contrare, se face numai cu aprobarea managerului Spitalului de 
Psihiatrie Zam. 
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CAIET DE SARCINI 
  

PENTRU LICITAŢIA DESCHISĂ CU STRIGARE, CU PLATA INTEGRALĂ 

  

  

ORGANIZATĂ PENTRU VÂNZAREA URMĂTOARELOR BUNURI MOBILE   

  

Nr. Crt.  DENUMIRE  

1.  AUTOVEHICUL SPECIAL DACIA LOGAN  

2. AUTOTURISM DACIA LOGAN 

3. AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN CADDY 

  

  

   

ORGANIZATOR: SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM  

JUD. HUNEDOARA 

  

 

 

 

 

 

ZAM - 2019  

  



  

  
CONŢINUTUL 

 

1.Instrucţiuni pentru licitanți 

 

2.Informaţii privind bunurile vândute – Anexa 

 

3.Formulare - Anexa 

 

4. Contract de vânzare/cumpărare - model 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  



INSTRUCŢIUNI PENTRU LICITANŢI  

 

Art. 1 – Obiectul licitației  

Prezentele instrucțiuni reglementează modul de organizare și desfășurare în data de 

30.12.2019, ora 11, a licitației deschise cu strigare, cu plata integrală , organizată de către 

Spitalul de Psihiatrie ZAM, pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: 

1. AUTOVEHICUL SPECIAL DACIA LOGAN CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 08 DVK  

2. AUTOTURISM DACIA LOGAN CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 07 KUH 

3. AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN CADDY CU NR. DE ÎNMATRICULARE HD 07 WDE  

Autovehiculele se vând individual, în condițiile „așa cum sunt” și „acolo unde sunt”, fără nicio 

obligație din partea vânzătorului privind cheltuielile legate de preluarea autovehiculului de către 

noul proprietar.  

 Art. 2 – Prețul de pornire  

  Prețul de pornire, pasul de licitație competitivă și pasul de rezervă sunt prezentate în 

tabelul de mai jos :  

Nr. 

Crt.  

Denumire  Preț de 

pornire 

-lei- 

Pas de 

licitație 

competitivă 

-lei- 

Pas de 

rezervă  

-lei- 

1  
AUTOVEHICUL SPECIAL DACIA LOGAN,  

HD 00 XXX  
4.200 100 50 

2 
AUTOTURISM DACIA LOGAN,  

HD 07 KUH 
4.500  100 50 

3 
AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN CADDY, 

HD 07 WDE 
8.600 100 50 

  

Art. 3 – Organizarea licitației   

3.1 Organizatorul licitației: Spitalul de Psihiatrie ZAM, cu sediul în localitatea Zam, str.Principală, 

nr.270 , jud. Hunedoara, telefon: 0254280585, adresă de e-mail: spitalzam@gmail.com .  

3.2. Nu pot participa la licitație ca solicitanți membrii comisiei de licitație și membrii 

familiilor lor.  

3.3 Nu pot participa la licitație:  

a) persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care omit să prezinte unul sau mai 

multe documente solicitate la punctul 3.4.  

b) persoanele juridice care înregistrează datorii bugetare restante 



3.4 Anunțarea licitației  

Spitalul de Psihiatrie ZAM va face publică licitația prin anunț într-un cotidian local-presa scrisă, 

precum și pe site-ul instituției www.spzam.ro, cu minim 10 zile înainte de desfășurarea licitației .  

Persoanele interesate vor putea descărca documentația necesară și caietul de sarcini, de pe site-ul 

spitalului: www.spzam.ro .  

Vânzătorul are obligația de a permite participanților sau reprezentanților acestora inspecția 

mașinii, pe cheltuiala lor.  

Licitantului i se recomandă să vizioneze și să examineze autovehiculul și să obțină toate 

informațiile care pot fi necesare în vederea participării la licitație. Licitantul își asumă în totalitate 

pagubele produse pe perioadă examinării produse exclusiv din vina sa.   

3.5 Înregistrarea și calificarea licitanților :  

Persoană de contact informații licitație: IONAȘ Titus Mihai, nr. tel. 0254280585.  
Caietul de sarcini va putea fi solicitat și la sediul Spitalul de Psihiatrie ZAM.  
Înregistrarea participanților se va face la sediul Spitalului de Psihiatrie ZAM, loc. Zam, 
Str.Principală, nr.270, jud. Hunedoara, luni-vineri între orele 09-15 până la data de 30.12.2019, ora 
10,  prin prezentarea următoarelor documente :  
- cererea de participare;  
- împuternicirea reprezentantului licitantului, dacă este cazul;  
- copie după buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului licitantului;  
- într-un plic sigilat și marcat cu denumirea participantului se vor depune Documentele de 

calificare de mai jos.  
 

Calificarea licitanților  

Documentele de calificare necesare sunt:  

1. persoanele juridice vor prezenta:  
a) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale – eliberat de Primărie;  
b) Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Generala a Finanțelor Publice.  
Notă: Certificatele de la punctele a si b trebuie sa fie valabile la data licitației.  
c) declarația de inspecție (Formulare) pentru fiecare autovehicul pentru care va licita (dacă 

ofertantul dorește să efectueze inspecția tehnică a autovehiculului, pe propria cheltuială);  
d) certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului. 

 
2. persoanele fizice vor prezenta:  
a) copie după actul de identitate;  
b) declarația de inspecție (Formulare) pentru fiecare autovehicul pentru care va licita (dacă 

ofertantul dorește să efectueze inspecția tehnică a autovehiculului, pe propria cheltuială) 
 
Toate actele depuse de persoanele fizice sau juridice române vor fi prezentate în original 
sau copie legalizată și trebuie sa fie valabile la data licitației.  
 
3.6 Preambulul licitației   

Licitația se va desfășura în data de 30.12.2019, ora 11, la sediul Spitalul de Psihiatrie ZAM, 

localitatea Zam, Str.Principală, nr.270 , jud. Hunedoara .  

http://www.spzam.ro/
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Licitația se va desfășura în condițiile în care se prezintă minim 1 participant, în caz contrar licitația 

se va reprograma pentru o dată ulterioară, dar nu mai devreme de 5 zile calendaristice, 

promovarea acestei acțiuni se va face doar în mediul virtual.  

Vor fi eliminați cei care nu prezintă unul sau mai multe documente de calificare, din cele prezentate 

la mai sus.  

Faza de licitație se va desfășura cu strigare pornind de la prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare, cu pasul de strigare de 100 de lei, caz în care se ajunge la un preț care este oferit de 

minim 2 sau mai mulți ofertanți se trece doar cu acești ofertanți la licitarea cu prețul majorat cu 

pasul de rezervă de 50 de lei, licitația folosind acest pas în faza finală.   

În cazul în care condițiile o impun, pasul de licitație și pasul de rezervă pot fi modificate de comisia 

de licitație, în timpul desfășurării licitației.   

3.7 Modalități de plată  

Plata se va face integral numerar, la casieria spitalului, în maxim 5 zile lucrătoare de la data 

stabilirii ofertantului câștigător.  

 3.8 Precizări finale :  

Pe timpul desfășurării licitației ofertanților le sunt interzise: perturbarea ședinței prin orice 

mijloace, acțiuni concertate ale participanților, în scopul influențării rezultatelor și orice  alte 

acțiuni contrare scopului licitației .  

Eventualele contestații se vor depune în termen de maxim o zi de la data licitației și vor fi 

soluționate în maxim 5 zile de la data înregistrării lor , procedura fiind suspendată de drept pe 

perioada analizării contestațiilor.  

Art. 4 – Elemente aferente licitației , privind contractual de vânzare-cumpărare   

Contractul se va încheia în 10 zile de la data adjudecării, în caz contrar va fi declarat câștigător al 

doilea ofertant în clasamentul licitației.   

Prețul stabilit la licitație va rămâne ferm, autoturismul va fi predat pe bază de proces verbal doar 

după ce va fi făcută dovada achitării integral a prețului stabilit în urma licitației.  

Toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, ocazionate de înstrăinare și care cad în 

sarcina vânzătorului vor fi puse la dispoziția cumpărătorului, toate cheltuielile legate de înstrăinare 

vor fi suportate de cumpărător .   

Eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente .  

 
 
 
 
 
 
 



DATE  TEHNICE 
AUTOVEHICUL SPECIAL DACIA LOGAN:  

  

1.  Nr. înmatriculare  HD 08 DVK 

2.  Marca  DACIA 

3.  Tip SD/K505/LOGAN 

4.  An fabricație  2008 

5.  Nr. kilometri  243.877 

6.  Cilindree motor  1598 cmc 

7.  Putere motor  64 kW 

8.  Combustibil  benzină 

9. Nr. identificare UU1KSDAFH39946463 
  

 DATE  TEHNICE 
AUTOTURISM DACIA LOGAN:  

  

1.  Nr. înmatriculare  HD 07 KUH 

2.  Marca  DACIA 

3.  Tip SD/KSDAE/LOGAN 

4.  An fabricație  2007 

5.  Nr. kilometri  230.000 (estimați) 

6.  Cilindree motor  1390cmc 

7.  Putere motor  55 kW 

8.  Combustibil  benzină 

9. Nr. identificare UU1KSDAEH37772720 
 

DATE  TEHNICE 
AUTOUTILITARĂ VOLKSWAGEN CADDY:  

  

1.  Nr. înmatriculare  HD 07 WDE 

2.  Marca  VOLKSWAGEN 

3.  Tip CADDY 

4.  An fabricație  2007 

5.  Nr. kilometri  320.000 (estimați) 

6.  Cilindree motor  1390 cmc 

7.  Putere motor  59 kW 

8.  Combustibil  benzină 

9. Nr. identificare WV2ZZZ2KZ8X048496 
 



 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE  

Obiectul procedurii: autovehiculului/autoturismului/autoutilitarei  

............................................................................................................................. ............ 

........................................................................................................ ................................. 

............................................................................................................................. ............ ..............  

1. Denumirea persoanei juridice/fizice...............................................................  

2. Sediul(adresa completă):.............................................................................  

     telefon...............................fax.......................,  

3. Date de identificare a licitantului.................................................................  

4. Contul și banca:.........................................................................................  

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la licitație........................  

....................................................................................................................  

6. Am luat cunoștință de prevederile instrucțiunilor pentru licitanți și ne angajăm ca în 

cazul în care ne adjudecăm licitația să încheiem contractul de vânzare-cumpărare în cel 

mult 10 zile de la data desfășurării licitației.  

7. Răspundem conform normelor legale în vigoare pentru realitatea datelor și a 

informațiilor furnizate și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin prezenta 

cerere, precum și prin celelalte documente depuse la înscrierea la licitație.  

  

  

  

  

             ________________________  

                  (semnăturile autorizate și stampila)  

  

  

  


