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ANUNŢ  

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE VÂNZARE BUNURI 
 SCOASE DIN FUNCŢIUNE 

 
 

Municipiul Târgoviște, cu sediul în str. Revoluției nr. 1 – 3 din Târgoviște, CUI 4279944, 
reprezentată legal prin Jr. Daniel Cristian STAN în calitate de Primar,  în temeiul atribuțiilor 
conferite de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ organizează licitaţie publică deschisă 
cu strigare în data de 17.06.2022, ora 11 pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune, respectiv 
fire contact  din retelele de troleibuze  (cupru). 

 
Locul de desfăşurare a licitaţiei este la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din str. 

Revoluției nr. 1-3, Sala de Ședință a Consiliului Local. În caz de neadjudecare a bunurilor, datele de 
desfăşurare a următoarelor licitaţii sunt 22.06.2022, ora 11 şi 27.06.2022, ora 11. 

 
Bunurile scoase din funcţiune și casate pot fi vizualizate la SC SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE SRL din Bdul. Unirii, de Luni pana Vineri intre orele 08-16, pana la data de 
10.06.2022 ora 14. 

 
Numărul de telefon la care se pot obţine informaţii despre bunuri : 0374491110, 0732731430 
Fax: 0245/210670 

 
Licitaţia se va desfăşura conform Caietului de sarcini ce poate fi achizitionat de la sediul 

DAPPP Targoviste, str. Revolutiei, nr.2-4, incepand cu data de 02.06.2022, de luni pana vineri orele 
8.30-15.30, contra sumei de 200 lei. 
 Preţul de pornire a licitaţiei este 39 lei/kg, pragul de strigare fiind de 0.50 lei. 

Garanţia de participare este de 8.098,94  lei. 
Condiţii pe care trebuie sa le indeplineasca potenţialii cumpărători spre a fi admişi la licitaţie: 

– sa nu fie membrii ai comisiei de evaluare, membrii ai comisiei de licitaţie si nici sotul 
(sotia), fraţii, copiii, părinţii acestor membrii; 

– sa depună pana la data de 10.06.2022 ora 16:00 următoarele documente necesare: 
Pentru persoane fizice romane/straine: 
• cerere de participare 
• copie carte de identitate a licitantului/ofertantului 
• împuternicire pentru reprezentantul licitantului /ofertantului 
• copie cartea de identitate a imputemicitului reprezentantului licitantului 
• dovada achitării garanţiei de participare (pentru plata la casieria Direcției pentru 

Administrarea Patrimoniului Public și Privat, sau după caz, prin virament bancar in contul deschis la 
Trezoreria Targoviste RO80TREZ2715006XXX000246-Trezoreria Targoviste, CUI 13998965 
(copie OP). 

• dovada achitarii impozitelor si taxelor la bugetul local  
• declaraţie pe proprie răspundere ca nu participă în calitate de cumpărători prezentând 

grade de rudenie cu membrii comisiei de evaluare și membrii comisiei de licitaţie (soț/soție, fraţi, 
copii, părinţi) 
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Pentru persoane juridice române/străine: 
• cerere de participare ; 
• copie certificat de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerţului și copie 

Codul fiscal ; 
• copie certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerţului 
• copie cartea de identitate a reprezentantului legal al societăţii ; 
• împuternicire din partea societăţii pentru participarea la licitaţie ; 
• copie carte de identitate a împuternicitului ; 
• dovada achitării garanţiei de participare ; 
• dovada achitarii impozitelor si taxelor la bugetul local si la bugetul consolidat al statului 
• declaraţie pe proprie răspundere că nu participă în calitate de cumpărători prezentând 

grade de rudenie cu membrii comisiei de evaluare și membrii comisiei de licitaţie (soț/sotie, fraţi, 
copii, părinţi) 

Informaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a procedurii de licitaţie se pot obţine 
la Serviciul Rețele din cadrul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului Public și Privat al 
Municipiului Târgoviște , tel.0374491110 

Cu stimă,  
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