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R O MÂ N IA  

JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
Proces – verbal  

Încheiat azi, 29.11.2019, cu ocazia desfăşurării  
Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  

Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.197/2019. 
 

 Şedinţa este prezidată de doamna  consilier  local  Maria CÎRJĂ, sunt prezenţi  12 
consilieri din totalul de 13, dl.Capsali absent. 
            Doamna  președinte dă citire dispoziției primarului nr.197/2019,  doamna secretar 
propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu PHCL nr. 114 privind rectificarea nr. 5 
a bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2019 și PHCL nr.96 privind abrogarea 
Hotărârii Consiliului local al comunei Dudeștii Noi nr. 41/2012 privind modificarea preţului 
minim pentru vânzarea terenurilor din intravilanul comunei Dudeştii Noi şi care fac parte 
din patrimoniul privat al comunei, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă  
proiectul ordinii de zi cu 12 voturi pentru. 
 
 Se trece la  aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din data de 
31.10.2019, doamna Condeescu propune modificarea procesului verbal: 

1. când s-a discutat  despre  PHCL nr.97 privind rectificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 84/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Dudeştii 
Noi , "a întrebat dacă se fac modificări la organigramă aprobată cu o lună înainte, 
doamna secretar a răspuns că nu sunt modificări, doar la postul  de consilier 
achiziții publice se adaugă clasa I, și gradul superior.",   

2. la cererea doamnei Rîpă Ecaterina,  să se menționeze corect că nu se decontează 
nisipul, și plasa, că se decontează și cimentul,domnul viceprimar răspunde că  nu 
se decontează cimentul, deoarece  s-au pus pavele,  
Se supune la vot, se  aprobă cu  modificărea de la punctul 1, cu 12 voturi pentru. 

       Doamna secretar propune să se supună la vot procesul verbal de la ședința 
extraordinară din 25.11.2019, deoarece a fost trimis pe mail la consilieri, se aprobă fără 
modificări, cu 12 voturi pentru. 
 

La Informări, domnul primar informează   
1. a fost comunicată decizia Curții de Conturi în urma controlului efectuat în  luna 

octombrie 2019, au fost 2 măsuri implementate parțial, doamna Condeescu 
solicită să fie trimis pe mail tuturor consilierilor locali, domnul primar propune 
să fie trimis dar să fie informați  consilierii locali despre obligația respectării 
informatiilor cu caracter personal. 

2.  În perioada 11-19 noiembrie 2019 a participat la Adunarea Generală a Aleșilor 
Locali în Africa de Sud. 

3. A fost câștigat proiectul cu Ambulanța Socială, urmează să fie semnat 
contractul de finanțare. 

Domnul administrator public informează următoarele aspecte: 
1.  Au fost create adresele de  mail  ale  consilierilor locali, și a instituției, acestea 

vor fi utilizate  de acum. 
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2. Referitor la investiția sala de sport, am fost informați de Compania Națională 
de Investiții că se va continua lucrarea, că a fost declarată firma câștigătoare. 

3.   Afișează pe videoproiector harta cu branșamentele rețea gaz, se va începe 
cu străzile principale din comună. 

4. Ca urmare a începerii lucrărilor de canalizare, se lucrează la conducta de 
refulare  pe C.Timișoarei și pe Calea Hodoniului. 
 

             Se trece la PHCL nr.103 privind aprobarea dezlipirii imobilelor înscrise în CF 
nr. 403726, 403160, 402004, 402259, 402601, 403188, 403157, 402001, 402832, 
402009, 402005, 403163, 403166,  Comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. 
   Avizul comisiei AGRUM, URDES, favorabil. 
           Domnul administrator public prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
             Se trece la PHCL nr.108 privind validarea Dispoziției primarului nr.184/2019 
privind  rectificarea nr. 4 a bugetului local, al comunei Dudeștii Noi pe anul 2019. 

   Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
           Domnul  primar prezintă phcl. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere, doamna 
Condeescu. 
            Se trece la PHCL nr.109 privind aprobarea Agendei culturale și de tineret 
pentru anul 2020. 
   Avizul comisiei ECOF, EDUX, favorabil. 
           Domnul  primar prezintă phcl. 

Domnul Porojan întreabă dacă  sumele alocate  pentru fiecare eveniment sunt 
suficiente, dacă s-a solicitat sprijin  de la Consiliul județean, dl primar răspunde că nu au 
mai solicitat deoarece procedura de decont este foarte greoaie. 

Domnul Porojan întreabă  dacă se cunoaște câte persoane participă la 
evenimentele  culturale si  intreaba daca nu sunt alocati foarte multi bani la aceste 
evenimente si solicita administratiei  sa amane sau sa realocam  unele sume deoarece 
nu sunt bani la buget. 

Doamna Condeescu întreabă de ce la evenimentul Concurs de  volume poezii este 
alocată aceeași sumă de 14 mii lei ca și la seara tradițională, având în vedere că la seara 
tradițională participă multe persoane.La evenimentul trecere în noul an, sumă este prea 
mare. 

Dl.primar răspunde că nu este justificată diminuarea sumelor la evenimentele 
culturale. 

Dl.Butariu informează că evenimentul Concurs de volume poezii, este un 
eveniment ce reprezintă comuna. 

Dl.Rișco iese din sală. 
   Se supune la vot  phcl, se aprobă cu 9 voturi pentru, 1 vot  împotrivă, doamna 
Condeescu, 1 vot abținere, domnul Porojan. 
 
             Se trece la PHCL nr.110  privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea 
prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul 
privat al Comunei Dudeștii Noi. 
 Avizul comisiei ECOF,URDES  favorabil. 

Intră dl.Rișco în sală. 
           Domnul  primar prezintă phcl și următoarele amendamente: 

- Se schimbă titlu privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea prin 
licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al comunei 
Dudeștii Noi 
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Forma inițială                                         Formă  finală 

 
Art. 1. Prezentul Regulament 

privind vânzarea prin licitație publică a 
unor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate 
în domeniul privat al Comunei Dudeștii 
Noi, numit în cele ce urmează 
Regulament, stabilește condițiile privind 
vânzarea imobilelor (terenuri și/sau clădiri) 
aflate în proprietatea private a Comunei 
Dudeștii Noi. 

Art. 2. Procedura de vânzare a 
imobilelor specificate la art. 1 este licitația 
publică, organizată în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, pricind Codul 
Administrativ și ale prezentului 
Regulament. 

Art. 3. Vânzarea prin licitație 
publică a imobilelor se va desfășura după 
normele procedural ale licitației publice cu 
ofertă în plic închis, conform art. 334-346 
și 363 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Art. 4. Principiile care stau la baza 
selectării ofertelor şi participării ofertanţilor 
la licitaţia publică pentru vânzarea 
imobilelor ce fac obiectul prezentului 
Regulament sunt: 

a) transparența - punerea la 
dispoziție tuturor celor interesați a 
informațiilor referitoare la aplicarea 
procedurii privind vânzarea prin licitație 
publică a unor imobile (terenuri și/sau 
clădiri) aflate în domeniul privat al 
Comunei Dudeștii Noi; 

b) tratamentul egal - aplicarea, 
într-o manieră nediscriminatorie, de către 
Comuna Dudeștii Noi, a criteriilor de 
atribuire a contractului de vânzare prin 
licitație publică a unor imobile (terenuri 
și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al 
Comunei Dudeștii Noi; 

c) proporționalitatea - orice 
măsură stabilită de Comuna Dudeștii Noi 
trebuie să fie necesară și corespunzătoare 
încheierii contractului de vânzare; 

d) nediscriminarea - aplicarea de 
către autoritatea publică a acelorași reguli, 
indiferent de rasa, naționalitatea, originea 
etnică, limba, religia, sexul, opinia, 

Art. 1. - Regulamentul privind 
vânzarea prin licitație publică a unor 
imobile aflate în domeniul privat al 
comunei Dudeștii Noi, denumit în 
continuare Regulament, stabilește 
condițiile privind vânzarea imobilelor - 
terenuri și/sau clădiri - aflate în 
proprietatea privată a comunei Dudeștii 
Noi. 

Art. 2. - Procedura de vânzare a 
imobilelor specificate la art. 1 este licitația 
publică, organizată în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului (O.U.G.) nr. 57/2019, pricind 
Codul administrativ și ale prezentului 
Regulament. 

Art. 3. - Vânzarea prin licitație 
publică a imobilelor se va desfășura după 
normele procedural ale licitației publice cu 
ofertă în plic închis, conform art. 334-346 
și 363 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Art. 4. - Principiile care stau la 
baza selectării ofertelor și participării 
ofertanților la licitația publică pentru 
vânzarea imobilelor ce fac obiectul 
prezentului Regulament sunt: 

g) transparența - punerea la 
dispoziție tuturor celor interesați a 
informațiilor referitoare la aplicarea 
procedurii privind vânzarea prin licitație 
publică a unor imobile aflate în domeniul 
privat al comunei Dudeștii Noi; 

h) tratamentul egal - aplicarea, 
într-o manieră nediscriminatorie, de către 
comuna Dudeștii Noi, a criteriilor de 
atribuire a contractului de vânzare prin 
licitație publică a unor imobile aflate în 
domeniul privat al comunei Dudeștii Noi; 

i) proporționalitatea - orice 
măsură stabilită de comuna Dudeștii Noi 
trebuie să fie necesară și corespunzătoare 
încheierii contractului de vânzare; 

j) nediscriminarea - aplicarea de 
către autoritatea publică a acelorași reguli, 
indiferent de rasa, naționalitatea, originea 
etnică, limba, religia, sexul, opinia, 
apartenența politică, averea sau de 
originea socială a participanților la 
procedura de atribuire a contractului de de 
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apartenența politică, averea sau de 
originea socială a participanților la 
procedura de atribuire a contractului de de 
vânzare prin licitație publică a unor imobile 
(terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul 
privat al Comunei Dudeștii Noi; 

e) libera concurență - asigurarea 
de către Comuna Dudeștii Noi a condițiilor 
pentru ca orice participant la procedura de 
atribuire să aibă dreptul de a deveni 
cumpărător a unor bunuri imobile (terenuri 
și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al 
Comunei Dudeștii Noi, care vor fi scoase 
la vânzare; 

f) eficienta utilizare a domeniului 
privat al Comunei Dudeștii Noi. 

Art. 5. În sensul prezentului 
Regulament, termenii de mai jos se 
definesc astfel: 

a) organizatorul vânzării – 
Comuna Dudeștii Noi; 

b) ofertanţi - persoane fizice sau 
juridice care transmit o ofertă; 

c) oferta - oferta financiară 
împreună cu toate documentele pentru 
participare la licitaţia publică;  

Art. 6. Procedura aplicată este 
licitaţia publică cu ofertă în plic închis care 
cuprinde trei etape: 

a) etapa premergătoare 
procedurii de licitaţie; 

b) etapa desfăşurării propriu-zise 
a licitaţiei; 

c) etapa soluţionării 
contestaţiilor, dacă este cazul. 

 
Capitolul II 

Etapa premergătoare procedurii de 
licitaţie 

Art. 7. (1)  Primarul comunei 
Dudeștii Noi, prin aparatul de specialitate, 
va iniţia procedura de licitaţie, prin 
încheierea unui contract de prestări 
servicii cu un evaluator autorizat ANEVAR, 
pentru a întocmi un raport de evaluare a 
bunurilor imobile care vor fi propuse în 
vederea vânzării și apoi va înainta spre 
aprobare Consiliului Local al Comunei 
Dudeștii Noi, proiectul hotărârii de vânzare 
prin licitaţie publică a imobilelor (terenuri 
şi/sau clădiri) proprietate privată a 

vânzare prin licitație publică a unor imobile 
aflate în domeniul privat al comunei 
Dudeștii Noi; 

k) libera concurență - asigurarea 
de către comuna Dudeștii Noi a condițiilor 
pentru ca orice participant la procedura de 
atribuire să aibă dreptul de a deveni 
cumpărător a unor bunuri imobile aflate în 
domeniul privat al comunei Dudeștii Noi, 
care vor fi scoase la vânzare; 

Art. 5. - În sensul prezentului 
Regulament, termenii de mai jos se 
definesc astfel: 

d) Consiliul Local - Consiliul 
Local al Comunei Dudeștii Noi; 

e) oferta - oferta financiară 
împreună cu toate documentele pentru 
participare la licitația publică;  

f) ofertanți - persoane fizice sau 
juridice, române sau străine, care 
îndeplinesc condițiile de participare la 
licitație și care transmit o ofertă; 

g) organizatorul vânzării - 
comuna Dudeștii Noi; 

h) Primăria - Primăria Comunei 
Dudeștii Noi. 

Art. 6. - Procedura aplicată este 
licitația publică cu ofertă în plic închis care 
cuprinde trei etape: 

d) etapa premergătoare 
procedurii de licitație; 

e) etapa desfășurării propriu-zise 
a licitației; 

f) etapa soluționării 
contestațiilor, dacă este cazul. 

 
Capitolul II 

Etapa premergătoare procedurii de 
licitație 

 
Art. 7. - (1)  Primarul comunei 

Dudeștii Noi, prin aparatul de specialitate, 
va iniția procedura de licitație, prin 
încheierea unui contract de prestări 
servicii cu un evaluator autorizat 
A.N.E.V.A.R., pentru a întocmi un raport 
de evaluare a bunurilor imobile care vor fi 
propuse în vederea vânzării și apoi va 
înainta spre aprobare Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi proiectul hotărârii 
consiliului local de vânzare prin licitație 
publică a imobilelor proprietate privată a 
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Comunei Dudeștii Noi și următoarele 
documente: 

a) caietul de sarcini; 
b) fişa de date a procedurii; 
c) contractul-cadru, conținând 

clauze contractuale obligatorii; 
d) formulare; 
e) raportul de evaluare.  
(2) Consiliul local al comunei 

Dudeștii Noi va stabili prețul minim de 
vânzare, care va fi valoarea cea mai mare 
dintre prețul de piață determinat prin raport 
de evaluare întocmit de evaluatori 
persoane fizice sau juridice, autorizați, în 
condițiile legii, și valoarea de inventar a 
imobilului. 

(3) Compartimentul Contabilitate 
publică și control intern din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi va pune la dispoziţie 
informaţiile tehnico-economice necesare 
derulării în condiţii legale a licitaţiei. 

(4)  După aprobarea vânzării 
prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Dudeștii Noi, prin grija 
secretarului general al comunei Dudeștii 
Noi se va proceda la publicarea anunţului 
privind organizarea licitaţiei. 

(5)  Anunţul privind organizarea 
licitaţiei se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI- a, într-un cotidian 
local, unul naţional, pe site-ul instituţiei şi 
la sediul organizatorului. Anunţul privind 
organizarea licitaţiei se va publica cu cel 
puţin 20 zile calendaristice înainte de data 
limită pentru depunerea ofertelor, după 
aprobarea documentaţiei de atribuire. 

(6)  Conţinutul anunţului licitaţiei 
va cuprinde următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind 
Comuna Dudeștii Noi, precum: denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, datele 
de contact, persoana de contact; 

b) informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitaţie publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie vândut; 

c) informaţii privind 
documentaţia de atribuire: modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; denumirea şi datele de contact 

comunei Dudeștii Noi însoțit de 
următoarele documente: 

f) caietul de sarcini; 
g) contractul-cadru, conținând 

clauze contractuale obligatorii; 
h) raportul de evaluare.  
(2) Consiliul Local va stabili prețul 

minim de vânzare, care va fi valoarea cea 
mai mare dintre prețul de piață determinat 
prin raportul de evaluare întocmit de 
evaluatori persoane fizice sau juridice, 
autorizați, în condițiile legii, și valoarea de 
inventar a imobilului. 

(3) Compartimentul Contabilitate 
publică și control intern din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi va pune la dispoziție 
informațiile tehnico-economice necesare 
desfășurării în condiții legale a licitației. 

(4)  După aprobarea vânzării 
prin hotărârea Consiliului Local, prin grija 
secretarului general al comunei Dudeștii 
Noi se va proceda la publicarea anunțului 
privind organizarea licitației. 

(5)  Anunțul privind organizarea 
licitației se va adduce la cunăștință publică 
prin publicarea acestuia în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI- a, în 
publicația locală „Dudeșteanul”, într-un 
ziar național, pe site-ul comunei și prin 
afișare la sediul Primăriei. Anunțul privind 
organizarea licitației se va adduce la 
cunoștință publică cu cel puțin 20 zile 
calendaristice înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor, după aprobarea 
documentației de atribuire. 

(6)  Conținutul anunțului privind 
organizarea licitației va cuprinde 
următoarele elemente: 

i) informații generale privind 
comuna Dudeștii Noi, precum: denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, datele 
de contact, persoana de contact; 

j) informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut; 

k) informații privind 
documentația de atribuire: modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire; denumirea și datele de contact 
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ale compartimentului sau funcționarului 
public/personal contractul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea documentaţiei; data limită pentru 
solicitarea clarificărilor; 

d) informații economico-
financiare: valoare minimă de la care 
pornește  licitația, stabilită conform 
raportului de evaluare, taxa de participare, 
garanția de participare la licitație și datele 
privind modalitățile de plată privind plata 
taxei și a garanției de participare (); 

e) informaţii privind ofertele: data 
limită de depunere a ofertelor, adresa la 
care trebuie depuse ofertele, numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă; 

f) data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor; 

g) instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii şi 
termenele pentru sesizarea instanţei; 

h) data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării. 

(7) Taxa de participare la licitație 
în cuantum de 1% din prețul minim de 
vânzare, aprobat prin hotărâre a 
Consiliului local al comunei Dudeștii Noi 
reprezintă venit la bugetul local al comunei 
Dudeștii Noi și se va achita de către 
ofertanți fie prin numerar la casieria 
Primăriei comunei Dudeștii Noi, fie prin 
virament bancar în conturile IBAN indicate 
de organizatorul vânzării, deschise la 
Trezoreria municipiului Timișoara. 

(8) Garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 10% din prețul 
minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a 
Consiliului local al comunei Dudeștii Noi și 
se va achita de către ofertanți fie prin 
numerar la casieria Primăriei comunei 
Dudeștii Noi, fie prin virament bancar în 
conturile IBAN indicate de organizatorul 
vânzării, deschise la Trezoreria 
municipiului Timișoara. Ofertanţilor a căror 
ofertă a fost declarată câștigătoare li se va 
reţine garanţia de participare în cuantumul 

ale compartimentului sau funcționarului 
public/personal contractul din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire; costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentației; data limită pentru 
solicitarea clarificărilor; 

l) informații economico-
financiare: valoare minimă de la care 
pornește  licitația, stabilită conform 
raportului de evaluare, taxa de participare, 
garanția de participare la licitație și datele 
privind modalitățile de plată privind plata 
taxei și a garanției de participare; 

m) informații privind ofertele: data 
limită de depunere a ofertelor, adresa la 
care trebuie depuse ofertele, numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă; 

n) data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor; 

o) instanța competentă în 
soluționarea eventualelor litigii și 
termenele pentru sesizarea instanței; 

p) data transmiterii anunțului de 
licitație către Monitorul Oficial, în vederea 
publicării. 

(7) În vederea acoperirii costurilor 
de organizare a licitației, se instituie taxa 
de participare la licitație în cuantum de 
maximum 1% din prețul minim de vânzare, 
aprobat prin hotărâre a Consiliului Local, a 
cărei valoare concretă se stabilește prin 
dispoziția primarului și care reprezintă 
venit la bugetul local al comunei Dudeștii 
Noi. Taxa de participare la licitație se va 
achita de către ofertanți fie prin numerar la 
casieria Primăriei Comunei Dudeștii Noi, 
fie prin virament bancar în conturile IBAN 
indicate de organizatorul vânzării, 
deschise la Trezoreria municipiului 
Timișoara. Taxa de participare la licitație 
este nereturnabilă. 

(8) Garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 10% din prețul 
minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a 
Consiliului Local și se va achita de către 
ofertanți fie prin numerar la casieria 
Primăriei comunei Dudeștii Noi, fie prin 
virament bancar în conturile IBAN indicate 
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unei plăţi parţiale, ca avans, din preţul 
licitat de aceştia. Ofertanților a căror ofertă 
a fost declarată inadmisibilă, inacceptabilă 
sau necâștigătoare li se va returna 
garanția de participare, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului procedurii, în baza unei cereri 
scrise într-un cont IBAN personal 
aparținând ofertantului, indiferent de 
modul de constituire al garanției.   

(9)  Comisiile de evaluare a 
ofertelor şi de soluţionare a contestaţiilor 
vor fi alcătuite fiecare din 5 membri, dintre 
care doi reprezentanţi ai Consiliului Local 
al comunei Dudeștii Noi şi 3 persoane 
aparţinând aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi, numiţi 
prin dispoziţia acestuia, precum şi 3 
membri supleanţi dintre care unul numit de 
către Consiliul Local şi 2 membri prin 
Dispoziţia primarului comunei Dudeștii 
Noi, după cum urmează: 

a) preşedinte, cu drept de vot; 
b) membri, cu drept de vot; 
c) membri supleanţi, aleşi 

dintre cei nominalizaţi. 
Membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor nu pot fi şi membri ai comisiei 
de licitaţie. Excepție face secretarul, care 
nu va avea drept de vot, fiind nominalizat 
prin dispoziția primarului comunei Dudeștii 
Noi și putând face parte din ambele 
comisii. 

(10)  Membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor, de soluţionare a 
contestaţiilor şi membrii supleanţi au 
obligaţia de a păstra confidenţialitatea 
datelor, informaţiilor şi documentelor 
cuprinse în ofertele analizate. 

(11)  Persoanele desemnate să 
facă parte din comisia de evaluare, de 
soluţionare a contestaţiilor şi membrii 
supleanţi sunt obligate să dea în prealabil 
o declaraţie privind compatibilitatea, 
imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a 
confidenţialităţii în raport cu calitatea de 
membru al comisiei, declaraţii care se vor 
păstra la dosarul licitaţiei. 

(12)  Comisia de evaluare va avea 
în principal următoarele atribuţii: 

de organizatorul vânzării, deschise la 
Trezoreria municipiului Timișoara. 
Ofertanților a căror ofertă a fost declarată 
câștigătoare li se va reține garanția de 
participare în cuantumul unei plăți parțiale, 
ca avans, din prețul licitat de aceștia. 
Ofertanților a căror ofertă a fost declarată 
necorespunzătoare sau necâștigătoare li 
se va returna garanția de participare, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
comunicării rezultatului procedurii, în baza 
unei cereri scrise într-un cont IBAN 
personal aparținând ofertantului, indiferent 
de modul de constituire al garanției.  

(9)  Comisiile de evaluare a 
ofertelor și de soluționare a contestațiilor 
se înființează prin dispoziția primarului și 
sunt alcătuite fiecare din câte cinci 
membri, dintre care doi membri numiți de 
către Consiliului Local și trei membri numiți 
de către primarul comunei, precum și câte 
trei membri supleanți dintre care unul 
numit de către Consiliul Local și doi de 
către primarul comunei. Cele două Comisii 
sunt compuse din: 

d) un președinte; 
e) patru membri; 
f) trei membri supleanți. 
(10) În cazul imposibilității indeplinirii 
atribuțiilor de către un membru al 
comisiilor, primarul nominalizează 
membrul supleant înlocuitor.  

(11) Membrii Comisiei de soluționare a 
contestațiilor nu pot fi și membri ai 
Comisiei de evaluare a ofertelor.  Cele 
două comisii vor fi asistate din punct de 
vedere tehnic de către un secretar, care nu 
va avea drept de vot, acesta fiind 
nominalizat prin dispoziția primarului 
comunei și putând face parte din ambele 
comisii. 

(12)  Membrii Comisiei de 
evaluare a ofertelor, cei ai Comisiei de 
soluționare a contestațiilor și membrii 
supleanți ai acestora au obligația de a 
păstra confidențialitatea datelor, 
informațiilor și documentelor cuprinse în 
ofertele analizate, în conformitate cu 
prevederile legale incidente. 

(13)  Persoanele desemnate să 
facă parte din Comisia de evaluare a 
ofertelor, cei ai Comisiei de soluționare a 
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a) analizarea şi selectarea 
ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 
documentelor cuprinse în plicul exterior; 

b) întocmirea listei 
cuprinzând ofertele admise şi 
comunicarea acesteia; 

c) analizarea şi evaluarea 
ofertelor; 

d) întocmirea raportului de 
evaluare; 

e) întocmirea proceselor-
verbale; 

f) desemnarea ofertei 
câştigătoare. 

(13)  Fiecare dintre membrii 
comisiei de evaluare beneficiază de câte 
un vot. 

(14)  Supleanţii participă la 
şedinţele comisiei de evaluare numai în 
situaţia în care membrii acesteia se află în 
imposibilitatea de participare datorită unui 
caz de incompatibilitate, caz fortuit sau 
forţei majore. 

(15)  Comisia de evaluare este 
legal întrunită numai în prezenţa tuturor 
membrilor. 

Art. 8. 0rice persoană fizică sau 
juridică interesată are dreptul de a solicita 
şi de a obţine documentaţia de atribuire, în 
baza unei solicitări depuse în acest sens. 

Art. 9. (1) Organizatorul vânzării 
are obligaţia de a pune la dispoziţia 
persoanei interesate, un exemplar din 
documentaţia de atribuire, pe suport de 
hârtie şi/sau prin mijloace electronice 
(adresă de mail, stick de memorie), într-o 
perioadă care nu trebuie să depăşească 2 
zile lucrătoare de la primirea solicitării din 
partea acesteia. 

(2) Dacă un potențial ofertant 
optează pentru a primi documentaţia de 
atribuire pe suport de hârtie, atunci va 
trebui să achite la casieria Primăriei 
comunei Dudeștii Noi o taxă de 
multiplicare a documentației, stabilită prin 
hotărâre a consiliului local privind taxele și 
impozitele locale. 

Art. 10. (1) Orice persoană 
interesată are deptul să solicite clarificări 
privind documentaţia de atribuire. 

contestațiilor, precum și membrii supleanți 
ai acestora sunt obligate să dea în 
prealabil o declarație privind 
compatibilitatea, imparțialitatea și obligația 
de păstrare a confidențialității în raport cu 
calitatea de membru al comisiei, declarații 
care se vor păstra la dosarul licitației. 

(14)  Comisia de evaluare a 
ofertelor are următoarele atribuții 
principale: 

g) analizarea și selectarea ofertelor 
pe baza datelor, informațiilor și 
documentelor cuprinse în plicul exterior; 

h) întocmirea listei cuprinzând 
ofertele admise și comunicarea acesteia; 

i) analizarea și evaluarea ofertelor; 
j) întocmirea raportului de evaluare; 
k) întocmirea proceselor-verbale; 
l) desemnarea ofertei câștigătoare; 
m) propune primarului 

comunei anularea licitației, în cazul în care 
nu s-au respectat reglementările legale pe 
parcursul procedurii de licitație. 

(15)  Comisia de soluționare a 
contestațiilor are următoarele atribuții 
principale: 

a) analizează și 
soluționează contestațiile 
administrative depuse de către 
ofertanții participanți la 
procedura de licitație; 

b) întocmește procesul-
verbal al deliberărilor; 

c) comunică soluția 
contestatorului; 

d) propune primarului 
comunei anularea licitației, în 
cazul în care nu s-au respectat 
reglementările legale pe 
parcursul procedurii de 
licitație. 

(16) Președintele Comisiei de 
evaluare a ofertelor cel al Comisiei de 
soluționare a contestațiilor au următoarele 
atribuții principale: 

a) conduce ședințele 
Comisiei din care face parte; 

b) semnează împreună 
cu secretarul Comisiei toate 
documentele realizate de către 
aceasta; 
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(2) La clarificările solicitate 
organizatorul vânzării va răspunde în mod 
clar, complet şi fară ambiguităţi. 

Art. 11. Modificările intervenite în 
documentaţia de licitaţie, ulterior publicării 
anunţului publicitar de vânzare, vor fi 
comunicate tuturor celor care au solicitat-
o, prin orice mijloace, cu minim 3 zile 
lucrătoare înainte de ziua stabilită pentru 
licitaţie. 

Art. 12. Prezentarea ofertelor va 
respecta următoarea procedură: 

a) ofertele se 
depun la sediul Primăriei 
Comunei Dudeștii Noi, în 
plic sigilat, conform 
cerinţelor solicitate prin 
caietul de sarcini şi prin 
prezentul Regulamentul; 

b) ofertele se 
depun până la data şi ora 
limită stabilite pentru 
participarea la licitaţie; 

c) ofertele se 
înregistrează la 
Registratura Primăriei 
comunei Dudeștii Noi în 
ordinea primirii lor, 
precizându-se data şi ora 
înregistrării. 

 
Capitolul III 

Desfăşurarea licitaţiei 
A.  Depunerea ofertei 

 
Art. 13. Reguli privind oferta: 
(1)  Ofertantul are obligaţia de a 

elabora oferta în conformitate cu 
prevederile documentaţiei de atribuire. 

(2)  Ofertele se redactează în 
limba română. 

(3)  Ofertele se depun la sediul 
autorităţii contractante, în două plicuri 
sigilate, unul exterior şi unul interior, care 
se înregistrează de autoritatea 
contractantă, în ordinea primirii lor, 
precizându-se data şi ora. 

(4)  Pe plicul exterior se va indica 
obiectul licitaţiei pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conţină 
documentele solicitate prin caietul de 
sarcini. 

c) asigură 
reprezentarea comisiei; 

d) propune primarului 
comunei înlocuirea unui 
membru al Comisiei cu un 
supleant în cazul imposibilității 
participării acestuia la 
ședințele Comisiei; 

e) semnalează 
primarului comunei orice 
problemă care împiedică 
desfășurarea în condiții legale 
a procedurii de licitație. 

(17)  Fiecare dintre 
membrii Comisiei de evaluare a 
ofertelor beneficiază de câte un 
vot. 

(18)  Comisia de evaluare a 
ofertelor este legal întrunită numai în 
prezența tuturor membrilor. 

Art. 8. - 0rice persoană fizică sau 
juridică interesată are dreptul de a solicita 
și de a obține documentația de atribuire, în 
baza unei solicitări depuse în acest sens. 

Art. 9. - (1) Organizatorul vânzării 
are obligația de a pune la dispoziția 
persoanei interesate, un exemplar din 
documentația de atribuire, pe suport de 
hârtie și/sau prin mijloace electronice, într-
o perioadă care nu trebuie să depășească 
2 zile lucrătoare de la primirea solicitării din 
partea acesteia. 

(2) Dacă un potențial ofertant 
optează pentru a primi documentația de 
atribuire pe suport de hârtie, atunci va 
trebui să achite la casieria Primăriei 
comunei Dudeștii Noi o taxa specială 
aferentă pentru multiplicarea 
documentației, stabilită prin hotărârea 
consiliului local privind taxele și impozitele 
locale. 

Art. 10. - (1) Orice persoană 
interesată are deptul să solicite clarificări 
privind documentația de atribuire. 

(2) La clarificările solicitate 
organizatorul vânzării va răspunde în mod 
clar, complet și fară ambiguități. 

Art. 11. - Modificările intervenite în 
documentația de licitație, ulterior publicării 
anunțului publicitar de vânzare, vor fi 
comunicate tuturor celor care au solicitat 
documentația, prin orice mijloace, cu 
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(5)  Pe plicul interior, care 
conţine oferta propriu-zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, 
precum şi domiciliul sau sediul social al 
acestuia, după caz. 

(6)  Oferta va fi depusă într-un 
singur exemplar, care trebuie să fie 
semnat de către ofertant. 

(7)  Fiecare participant poate 
depune doar o singură ofertă. 

(8)  Oferta are caracter 
obligatoriu, din punct de vedere al 
conţinutului, pe o perioadă de valabilitate 
de maxim 6 luni. 

(9)  Persoana interesată are 
obligaţia de a depune oferta la adresa şi 
până la data limită pentru depunere, 
stabilite în anunţul procedurii. 

(10)  Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, 
cad în sarcina persoanei interesate. 

(11)  Oferta depusă la o altă 
adresă a autorităţii contractante decât cea 
stabilită sau după expirarea datei limită 
pentru depunere se returnează 
nedeschisă, fiind declarată neconformă. 

(12)  Conţinutul ofertelor trebuie 
să rămână confidenţial până la data 
stabilită pentru deschiderea acestora, 
autoritatea contractantă urmând a lua 
cunoştinţă de conţinutul respectivelor 
oferte numai după această dată. 

(13)  Deschiderea plicurilor 
interioare se face numai după semnarea 
procesului-verbal întocmit de către 
secretarul comisiei de evaluare, prin care 
se menţionează ofertele valabile, 
neconforme și inacceptabile şi motivele 
excluderii acestora din urmă de la 
procedura de licitaţie. Ofertele care nu vor 
respecta în totalitate condițiile 
documentației de atribuire sau care nu 
conțin toate documentele solicitate vor fi 
declarate inacceptabile, iar ofertele care 
nu respecta datele de depunere sau de 
răspuns la solicitările de clarificări vor fi 
declarate neconforme. 

Procesul verbal se semnează de 
către toţi membrii comisiei de evaluare. 

(14)  Sunt considerate oferte 
valabile ofertele care îndeplinesc criteriile 

minim 3 zile lucrătoare înainte de ziua 
stabilită pentru licitație. 

Art. 12. - Prezentarea ofertelor va 
respecta următoarea procedură: 

d) ofertele se 
depun la sediul Primăriei 
Comunei Dudeștii Noi, în 
plic sigilat, conform 
cerințelor solicitate prin 
caietul de sarcini și prin 
Regulament; 

e) ofertele se 
depun până la data și ora 
limită stabilite pentru 
participarea la licitație; 

f) ofertele se 
înregistrează la 
Registratura Primăriei 
Comunei Dudeștii Noi în 
ordinea primirii lor, 
precizându-se data și ora 
înregistrării. 

 
Capitolul III 

Desfășurarea licitației 
C.  Depunerea ofertei 

 
Art. 13. - Primarul comunei 

stabilește prin dispoziție: 
a) data, ora și locul licitației; 
b) cuantumul taxei de participare 

la licitație; 
c) documentația de atribuire; 
d) forma finală a contractului de 

vânzare care conține și clauzele specifice 
și suplimentare pe lângă cele obligatorii 
din contractul-cadru; 

e) măsurile organizatorice în 
vederea desfășurării în bune condiții a 
licitației; 

f) anularea licitației, în cazul în 
care nu s-au respectat reglementările 
legale pe parcursul procedurii de licitație. 

Art. 14. - Reguli privind oferta: 
(1)  Ofertantul are obligația de a 

elabora oferta în conformitate cu 
prevederile documentației de atribuire. 

(2)  Ofertele se redactează în 
limba română. 

(3)  Ofertele se depun la sediul 
autorității contractante, în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior, care 
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de valabilitate prevăzute în documentația 
de atribuire. 

(15)  Comisia de evaluare are 
dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, 
completări ale documentelor prezentate 
de către ofertanţi pentru demonstrarea 
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

(16)  Solicitarea de clarificări este 
propusă de către comisia de evaluare şi se 
transmite ofertanţilor în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data de deschidere a 
plicurilor interioare. 

(17)  Ofertanţii trebuie să 
răspundă la solicitarea autorităţii 
contractante în termen de 3 zile lucrătoare 
de la primirea acesteia. 

(18)  Autoritatea contractantă nu 
are dreptul ca prin clarificările ori 
completările solicitate să determine 
apariţia unui avantaj în favoarea unui 
ofertant. 

(19)  În baza procesului-verbal 
care îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alin. (13), comisia de evaluare întocmeşte, 
în termen de o zi lucrătoare, un raport. 

(20)  În termen de 3 zile lucrătoare 
de la întocmirea raportului, Comisiea de 
evaluare informează, în scris, cu 
confirmare de primire, ofertanţii ale căror 
oferte au fost declarate neconforme și 
inacceptabile, indicând motivele excluderii 
acestora. 

(21)  În cazul în care în urma 
publicării anunţului de licitaţie nu au fost 
depuse cel puţin două oferte valabile, 
organizatorul vânzării este obligat să 
anuleze procedura şi să organizeze o 
nouă licitaţie. 

 
B.  Desfăşurarea licitaţiei 

Art. 14. (1) Are dreptul de a 
participa la licitaţie orice persoană fizică 
sau juridică, română sau străină, care 
îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 

a) a plătit toate taxele privind 
participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de 
participare; 

b) a depus oferta sau cererea de 
participare la licitaţie, împreună cu toate 
documentele solicitate în documentaţia de 

se înregistrează de autoritatea 
contractantă, în ordinea primirii lor, 
precizându-se data și ora. 

(4)  Pe plicul exterior se va indica 
obiectul licitației pentru care este depusă 
oferta. Plicul exterior va trebui să conțină 
documentele solicitate prin caietul de 
sarcini. 

(5)  Pe plicul interior, care 
conține oferta propriu-zisă, se înscriu 
numele sau denumirea ofertantului, 
precum și domiciliul sau sediul social al 
acestuia, după caz. 

(6)  Oferta va fi depusă într-un 
singur exemplar, care trebuie să fie 
semnat de către ofertant. 

(7)  Fiecare participant poate 
depune doar o singură ofertă. 

(8)  Oferta are caracter 
obligatoriu, din punct de vedere al 
conținutului, pe o perioadă de valabilitate 
de maxim 6 luni. Prin depunerea ofertei, 
ofertantul acceptă și își însușește regulile 
și condițiile prevăzute în Regulament. 

(9)  Persoana interesată are 
obligația de a depune oferta la adresa și 
până la data limită pentru depunere, 
stabilite în anunțul procedurii. 

(10)  Riscurile legate de 
transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, 
cad în sarcina persoanei interesate. 

(11)  Oferta depusă la o altă 
adresă a autorității contractante decât cea 
stabilită sau după expirarea datei limită 
pentru depunere se returnează 
nedeschisă, fiind declarată neconformă. 

(12)  Conținutul ofertelor trebuie 
să rămână confidențial până la data 
stabilită pentru deschiderea acestora, 
autoritatea contractantă urmând a lua 
cunoștință de conținutul respectivelor 
oferte numai după această dată. 

(13)  Deschiderea plicurilor 
interioare se face numai după semnarea 
procesului-verbal întocmit de către 
secretarul Comisiei de evaluare a 
ofertelor, prin care se menționează 
ofertele valabile, neconforme și 
inacceptabile și motivele excluderii 
acestora din urmă de la procedura de 
licitație. Ofertele care nu vor respecta în 
totalitate condițiile documentației de 
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atribuire, în termenele prevăzute în 
documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate 
obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, 
a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul 
consolidat al statului şi către bugetul local; 

d) nu este în stare de insolvenţă, 
faliment sau lichidare. 

(2)  Nu are dreptul să participe la 
licitaţie persoana care a fost desemnată 
câştigătoare la o licitaţie publică anterioară 
privind bunurile statului sau unităţilor 
administraţiv-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar 
nu a încheiat contractul ori nu a plătit 
preţul, din culpă proprie. Restricţia 
operează pentru o durată de 3 ani, 
calculată de la desemnarea persoanei 
respective drept câştigătoare la licitaţie. 

(3) Persoanele care vor opta 
pentru depunerea ofertelor cu plata prin 
avans și diferența prin rate lunare egale, 
vor trebui să facă dovadă că în ultimele 6 
luni au realizat venituri constante lunare = 
2,5 x rata lunară. 

Art. 15. Licitaţia se va desfăşura 
conform procedurii prezentate mai jos: 

a) În ziua şi la ora anunţată 
pentru desfăşurarea licitaţiei, preşedintele 
comisiei dă citire publicaţiilor în care a fost 
făcut anunţul de vânzare, condiţiilor 
vânzării, listei participanţilor, prezintă 
modul de desfăşurare a licitaţiei şi 
constată îndeplinirea / neîndeplinirea 
condiţiilor legale de desfăşurare. 

b) Se deschid plicurile exterioare 
în şedinţă publică. 

c) Pentru continuarea 
desfăşurării procedurii de licitaţie este 
necesar ca după deschiderea plicurilor 
exterioare cel puţin două oferte să 
întrunească condiţiile prevăzute la art. 13 
alin. (2)-(5) din prezentul Regulament. În 
caz contrar, se anulează procedura de 
licitaţie şi se organizează una nouă. 

d) După analizarea conţinutului 
plicului exterior, secretarul comisiei de 
evaluare întocmeşte procesul-verbal în 
care se va preciza rezultatul analizei. 

e) Deschiderea plicurilor 
interioare se face numai după semnarea 
procesului-verbal prevăzut la alin. d) de 

atribuire sau care nu conțin toate 
documentele solicitate vor fi declarate 
inacceptabile, iar ofertele care nu respecta 
datele de depunere sau de răspuns la 
solicitările de clarificări vor fi declarate 
neconforme. Procesul verbal se 
semnează de către toți membrii Comisiei 
de evaluare a ofertelor. 

(14)  Sunt considerate oferte 
valabile ofertele care îndeplinesc criteriile 
de valabilitate prevăzute în documentația 
de atribuire. 

(15)  Comisia de evaluare a 
ofertelor are dreptul de a solicita clarificări 
și, după caz, completări ale documentelor 
prezentate de către ofertanți pentru 
demonstrarea conformității ofertei cu 
cerințele solicitate. 

(16)  Solicitarea de clarificări este 
propusă de către Comisia de evaluare a 
ofertelor și se transmite ofertanților în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data de 
deschidere a plicurilor interioare. 

(17)  Ofertanții trebuie să 
răspundă la solicitarea autorității 
contractante în termen de 3 zile lucrătoare 
de la primirea acesteia. 

(18)  Autoritatea contractantă nu 
are dreptul ca prin clarificările ori 
completările solicitate să determine 
apariția unui avantaj în favoarea unui 
ofertant. 

(19)  În baza procesului-verbal 
care îndeplinește condițiile prevăzute la 
alin. (13), comisia de evaluare întocmește, 
în termen de o zi lucrătoare, un raport. 

(20)  În termen de 3 zile lucrătoare 
de la întocmirea raportului, Comisiea de 
evaluare informează, în scris, cu 
confirmare de primire, ofertanții ale căror 
oferte au fost declarate neconforme și 
inacceptabile, indicând motivele excluderii 
acestora. 

(21)  În cazul în care în urma 
publicării anunțului de licitație nu au fost 
depuse cel puțin două oferte valabile, 
primarul comunei este obligat să anuleze 
procedura și să organizeze o nouă licitație. 

 
D.  Desfășurarea licitației 
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către toţi membrii comisiei de evaluare şi 
de către ofertanţi. 

f) Sunt considerate oferte 
valabile ofertele care îndeplinesc criteriile 
de valabilitate prevăzute în documentația 
de atribuire.  

g) În urma analizării ofertelor de 
către comisia de evaluare, pe baza 
criteriilor de valabilitate, secretarul 
acesteia întocmeşte un proces-verbal în 
care menţionează ofertele valabile, 
neconforme și inacceptabile şi motivele 
excluderii acestora din urmă de la 
procedura de licitaţie. Procesul-verbal se 
semnează de către toţi membrii comisiei 
de evaluare. 

h) În baza procesului-verbal care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. g), 
comisia de evaluare întocmeşte, în termen 
de o zi lucrătoare, un raport. 

i) În termen de 3 zile lucrătoare 
de la întocmirea raportului, Comisia de 
evaluare informează, în scris, cu 
confirmare de primire, ofertanţii ale căror 
oferte au fost declarate neconforme și 
inacceptabile, indicând motivele excluderii 
acestora. 

j) Raportul prevăzut la lit. h) se 
depune la dosarul licitaţiei. 

k) Comisia de evaluare 
stabileşte punctajul fiecărei oferte valabile, 
ţinând seama de criteriile de atribuire, iar 
ponderea fiecărui criteriu se precizează și 
în documentaţia de atribuire şi trebuie să 
fie proproţională cu importanţa acestuia: 

§ Cel mai mare nivel al 
ofertei; 
§ Nr. de rate propuse de 
către ofertanți, pe care le vor 
achita după ce vor plăti 
avansul, dar nu mai mare de 24 
de rate; 
§ Avansul propus a se achita, 
dar nu mai mic de 30% din 
valoarea prețului; 
§ Capacitatea economico-
financiară a ofertanţilor. 

În documentația de atribuire pot fi 
incluse și alte condiţiile specifice impuse 
de natura bunurilor ce vor fi vândute. 

l)  Punctajul ofertei calculat 
după aplicarea algoritmului de calcul, 

Art. 15. - (1) Are dreptul de a 
participa la licitație orice persoană fizică 
sau juridică, română sau străină, care 
îndeplinește cumulativ următoarele 
condiții: 

e) a plătit toate taxele privind 
participarea la licitație, inclusiv garanția de 
participare; 

f) a depus oferta sau cererea de 
participare la licitație, împreună cu toate 
documentele solicitate în documentația de 
atribuire, în termenele prevăzute în 
documentația de atribuire; 

g) are îndeplinite la zi toate 
obligațiile de plată exigibile a impozitelor, 
a taxelor și a contribuțiilor către bugetul 
consolidat al statului și către bugetul local; 

h) nu este în stare de insolvență, 
faliment sau lichidare. 

(2)  Nu are dreptul să participe la 
licitație persoana care a fost desemnată 
câștigătoare la o licitație publică anterioară 
privind bunurile statului sau unităților 
administrațiv-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar 
nu a încheiat contractul ori nu a plătit 
prețul, din culpă proprie. Restricția 
operează pentru o durată de 3 ani, 
calculată de la desemnarea persoanei 
respective drept câștigătoare la licitație. În 
acest sens, fiecare persoană care dorește 
să participle la licitație depune odată cu 
oferta o declarație pe propria răspundere 
cu privire la îndeplinirea condițiilor 
prezentului alineat. 

Art. 16. - Licitația se va desfășura 
conform procedurii prezentate mai jos: 

a) În ziua 
și la ora anunțată 
pentru desfășurarea 
licitației, 
președintele 
Comisiei de 
evaluare a ofertelor 
dă citire publicațiilor 
în care a fost făcut 
anunțul de vânzare, 
condițiilor vânzării, 
listei participanților, 
prezintă modul de 
desfășurare a 
licitației și constată 
îndeplinirea / 
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respectiv metodologia concretă de 
punctare a criteriilor de atribuire nu trebuie 
să depăşească 100 puncte si va fi stabilit 
astfel: 

 
1. Denumire criteriu: 

Pondere: 
40 puncte 

Cel mai mare nivel 
al ofertei 
Descriere criteriu: 
Punctajul maxim este de 45 pct. și se 
acordă pentru cel mai mare nivel al 
ofertei (notat Vmax). 
Preţul de pornire a licitaţiei pentru 
vânzarea imobilului este cel stabilit prin 
hotărârea Consiliului local al comunei 
Dudeștii Noi ca fiind valoarea cea mai 
mare dintre prețul de piață determinat 
prin raportul de evaluare întocmit de 
evaluatori persoane fizice sau juridice, 
autorizați, în condițiile legii, și valoarea 
de inventar a imobilului. Ofertele situate 
sub prețul de pornire a licitației vor fi 
excluse ca fiind inacceptabile. 
Pentru celelalte preturi ofertate (notate 
Vn), punctajul P(v) se calculează 
proporțional, astfel: 
 

P(v) = (Vn / Vmax) x 45 pct 
2. Denumire criteriu: 

Pondere: 
25 puncte 

Nr. de rate propuse 
de către ofertanți, pe 
care le vor achita după 
ce vor plăti avansul 
Descriere criteriu: 
Punctajul maxim este de 25 pct. și se 
acordă pentru ofertele cu plata integrală 
a prețului ofertat, fără un sistem de rate 
propus (notat Rmax).  
Pentru ofertele cu plata în 24 rate, după 
achitarea avansului se acordă un 
punctaj minim de 1 punct (notat Rmin). 
Ofertele care propun plata în mai mult de 
24 de rate vor fi excluse ca fiind 
inacceptabile. 
Pentru celelalte propuneri privind 
sistemul de rate (notate Rn= nr. de rate 
propuse privind achitarea prețului), 
punctajul P(r) se calculează 
proporțional, astfel: 
 

P(r) = 25 pct – Rn 
3. Denumire criteriu: Pondere: 

neîndeplinirea 
condițiilor legale de 
desfășurare. 

b) Se 
deschid plicurile 
exterioare în ședință 
publică. 

c) Pentru 
continuarea 
desfășurării 
procedurii de licitație 
este necesar ca 
după deschiderea 
plicurilor exterioare 
cel puțin două oferte 
să întrunească 
condițiile prevăzute 
la art. 14 alin. (2)-(5) 
din prezentul 
Regulament. În caz 
contrar, se anulează 
procedura de 
licitație și se 
organizează una 
nouă. În cazul 
anulării procedurii 
de licitație din acest 
motiv, plicurile 
interioare se 
returnează 
ofertanților 
nedeschise. 

d) După 
analizarea 
conținutului plicului 
exterior, secretarul 
Comisiei de 
evaluare a ofertelor 
menționează 
rezultatul analizei în 
procesul-verbal al 
licitației. 

e) Se 
trece la deschiderea 
plicurilor interioare 
care conțin ofertele. 
Sunt considerate 
oferte valabile 
ofertele care 
îndeplinesc criteriile 
de valabilitate 
prevăzute în 
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Avansul propus 35 puncte 
Descriere criteriu: 
Punctajul maxim este de 35 pct. și se 
acordă pentru ofertele cu plata integrală 
a prețului ofertat, fără un sistem de rate 
propus (notat Amax).  
Pentru ofertele cu plata în rate + avans 
30% din valoarea prețului ofertat după 
achitarea avansului se acordă un 
punctaj minim de 0 pct. (notat Amin). 
Pentru ofertele care propun plata în rate 
și cu un avans cuprins între 30-100% din 
valoarea prețului ofertat, se va acorda 
0,5 puncte pentru fiecare procent propus 
pentru avans. 
Ofertele care propun plata în rate și cu 
un avans cuprins între 0-29,99% din 
valoarea prețului ofertat vor fi excluse ca 
fiind inacceptabile. 
Pentru celelalte propuneri (notate An = 
procentul avansului propus), punctajul 
P(a) se calculează proporțional, astfel: 
 

P(a) = 35-[(100-An)*0,5] 
Total punctaj:                                   T = 
P(v) + P(r) + P(a) 

 
m)  În cazul în care există 

punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe 
primul loc, departajarea acestora se va 
face în funcţie de punctajul obţinut pentru 
criteriul de atribuire care are ponderea cea 
mai mare, iar în cazul egalităţii în 
continuare, departajarea se va face în 
funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul 
de atribuire care are ponderea cea mai 
mare după acesta. 

n)  Pe baza evaluării ofertelor, 
calculării punctajului și stabilirii 
clasamanetului, secretarul comisiei de 
evaluare întocmeşte procesul-verbal care 
trebuie semnat de toţi membrii comisiei și 
de către ofertanții prezenți. 

o)  Refuzul de a semna 
procesul verbal de licitaţie de către unul 
dintre ofertanţi nu afectează valabilitarea 
acestuia. În cadrul procesului verbal este 
consemnat refuzul semnării, precum şi 
orice altă observaţie. 

p)  În urma desfăşurării licitaţiei 
se întocmeşte procesul verbal de 
adjudecare, iar rezultatul adjudecării 

documentația de 
atribuire.  

f) În urma 
analizării ofertelor 
de către Comisia de 
evaluare a ofertelor, 
pe baza criteriilor de 
valabilitate, 
secretarul acesteia 
menționează în 
procesul-verbal al 
licitației ofertele 
valabile, 
neconforme și 
inacceptabile și 
motivele excluderii 
acestora din urmă 
de la procedura de 
licitație. Dacă 
numărul ofertelor 
valabile este mai mic 
decât 2, licitația se 
anulează urmând a 
se organiza o nouă 
licitație în condițiile 
Regulamentului. 

g) În 
termen de 3 zile de 
la data ședinței de 
deschidere a 
ofertelor, Comisia de 
evaluare a ofertelor 
informează în scris 
ofertanții ale căror 
oferte au fost 
declarate 
neconforme și 
inacceptabile, 
indicând motivele 
excluderii acestora. 

h) Comisia 
de evaluare a 
ofertelor stabilește 
câștigătorul ca fiind 
ofertantul care a 
oferit cel mai mare 
preț. În 
documentația de 
atribuire pot fi 
incluse și alte 
condițiile specifice 
impuse de natura 
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(punctajul și locul în clasamentul 
ofertanților) va fi comunicat fiecărui 
ofertant în termen de 3 zile lucrătoare de 
la data adjudecării. 

q) Ofertanților cu oferte declarate 
valabile, dar necâștigătoare li se va 
comunica și date referitoare la oferta 
declarată câștigătoare (numele / 
denumirea ofertantului, valoarea ofertei și 
punctajul obținut), iar ofertanților cu oferte 
neconforme și inacceptabile  

r)  Împotriva procesului verbal 
de adjudecare se pot formula contestaţii 
care se vor depune la sediul Primăriei 
comunei Dudeștii Noi, Str. Calea 
Becicherecului nr. 29, jud. Timiș, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data încheierii 
acestuia. Contestaţiile se vor soluţiona în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a 
acestora. 

s)  Dacă se admite contestaţia, 
licitaţia va fi anulată şi procedura de 
vânzare va fi reluată conform prevederilor 
prezentului Regulament. 

t)  Vânzarea se face în baza 
unui contract de vânzare - cumpărare, 
încheiat în formă autentică de către un 
notar public, prin care persoana de drept 
public, Comuna Dudeștii Noi, prin Primar, 
numită vânzător, transmite unei alte 
persoane fizice/ juridice, numită 
cumpărător, proprietatea sa asupra 
imobilului aparţinând domeniului privat al 
Comunei Dudeștii Noi, în schimbul preţului 
adjudecat în urma licitaţiei publice . 

u)  Taxele ocazionate de 
autentificarea contractului de vânzare - 
cumpărare la notar şi efectuarea 
operaţiunilor de publicitate imobiliară vor fi 
suportate de către cumpărător. 

v)  Câştigătorul licitaţiei este 
obligat să semneze contractul de vânzare 
- cumpărare, în formă autentică, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la data 
adjudecării licitaţiei / soluționării 
contestațiilor. 

w)  Preţul la care s-a adjudecat 
bunul imobil / avansul propus va fi achitat 
integral până la data încheierii contractului 
de vânzare - cumpărare în formă 
autentică. 

bunurilor ce vor fi 
vândute. În acest 
caz, documentația 
de atribuire va 
conține ponderea 
fiecărui criteriu, 
precum și 
modalitatea de 
stabilire a 
câștigătorului 
licitației.  

 
Pe baza evaluării ofertelor și a stabilirii 
clasamanetului ofertanților pentru fiecare 
bun imobil în parte, secretarul Comisiei de 
evaluare a ofertelor finalizează procesul-
verbal al licitației care trebuie semnat de 
toți membrii Comisiei și de către ofertanții 
prezenți. În cazul în care vreun membru 
sau ofertant refuză să semneze, secretarul 
Comisiei menționează în locul semnăturii 
respectivei personane cuvântul „refuză”. 
Persoana în cauză își poate motiva în scris 
refuzul de a semna. În cadrul procesului-
verbal al licitației este consemnat refuzul 
semnării, precum și orice altă observație a 
acesteia. 

o)  Refuzul de a semna 
procesul-verbal al licitației de către vreunul 
dintre ofertanți nu afectează valabilitarea 
acestuia.  

p)  În urma desfășurării licitației 
se întocmește procesul-verbal de 
adjudecare pentru fiecare bun imobil în 
parte, iar rezultatul adjudecării va fi 
comunicat ofertantului câștigător în termen 
de 3 zile de la data adjudecării. 

q) Ofertanților cu oferte declarate 
valabile, dar necâștigătoare li se va 
comunica acest fapt, precum și date 
referitoare la oferta declarată câștigătoare. 

r)  Împotriva procesului-verbal 
de adjudecare se pot formula contestații 
care se vor depune la sediul Primăriei 
Comunei Dudeștii Noi, Calea 
Becicherecului nr. 29, jud. Timiș, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data încheierii 
acestuia. Contestațiile se vor soluționa de 
către Comisia de soluționare a 
contestațiilor, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a acestora. 
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x)  Suma obţinută din vânzarea 
bunului imobil, se face integral venit la 
bugetul local și va fi utilizată pentru 
finanțarea obiectivelor de investiții ale 
Comunei Dudeștii Noi. 

y)  În cazul în care, cu excepţia 
unor situaţii de forţă majoră, temeinic 
dovedite, contractul de vânzare - 
cumpărare nu este semnat, ofertantul 
declarat câştigător pierde dreptul de 
cumpărare a bunului imobil, precum şi 
dreptul la restituirea garanţiei de 
participare. În acest caz, procedura va fi 
anulată, urmând a fi reluată în condiţiile 
prezentului Regulament. 

Art. 16. Toate documentele 
licitaţiei publice întocmite pe parcursul 
desfăşurării procedurii de licitaţie publică 
se vor păstra într-un dosar al licitaţiei. 

Art. 17. Dosarul licitaţiei este 
alcătuit din următoarele acte : 

a) Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Dudeștii Noi privind aprobarea 
vânzării, Regulamentul, documentația de 
atribuire (caietul de sarcini; fişa de date a 
procedurii; contractul-cadru, conținând 
clauze contractuale obligatorii; formulare; 
raportul de evaluare); 

b) anunţul privind organizarea 
licitaţiei publice; 

c) dispoziţia primarului comunei 
Dudeștii Noi de numire a comisiei de 
evaluare a ofertelor și de soluţionare a 
contestaţiilor; 

d) procesul verbal al licitaţiei; 
e) procesul verbal de adjudecare 

a bunului imobil;  
f) extrasul de carte funciară al 

imobilului adjudecat;  
g) dosarul de participare la 

licitaţie al fiecărui ofertant; 
h) declaraţiile membrilor comisiei 

de licitaţie privind incompatibilitatea, 
imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a 
confidenţialităţii; 

i) adresele prin care s-au 
solicitat clarificări, indiferent de forma în 
care au fost primite; 

j) răspunsul la clarificările 
solicitate; 

k) orice eventuale contestaţii ; 

s)  Dacă se admite contestația, 
licitația va fi anulată și procedura de 
vânzare va fi reluată conform prevederilor 
prezentului Regulament. 

t)  Vânzarea se face în baza 
unui contract de vânzare-cumpărare, 
încheiat în formă autentică de către un 
notar public.  

u)  Taxele ocazionate de 
autentificarea contractului de vânzare- 
cumpărare la notar și efectuarea 
operațiunilor de publicitate imobiliară vor fi 
suportate de către cumpărător. 

v)  Câștigătorul licitației este 
obligat să semneze contractul de vânzare-
cumpărare, în formă autentică, în termen 
de 20 de zile de la data adjudecării licitației 
sau de la data soluționării definitive a 
contestațiilor, după caz. În caz contrar, 
acesta pierde dreptul de cumpărare a 
bunului imobil, precum și dreptul la 
restituirea garanției de participare. În 
această situație, licitația se anulează, 
urmând a fi reluată în condițiile prezentului 
Regulament. 

w)  Prețul la care s-a adjudecat 
bunul imobil se achită integral până la data 
încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în formă autentică. 

x)  Suma obținută din vânzarea 
bunului imobil, se face integral venit la 
bugetul local al comunei Dudeștii Noi. 

Art. 17 . - Toate documentele 
licitației publice întocmite pe parcursul 
desfășurării procedurii de licitație publică 
se păstrează și se arhivează într-un dosar 
al licitației de către secretarul general al 
comunei care este responsabil cu 
actualizarea Inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului privat al comunei 
Dudeștii Noi în cazul finalizării procedurii 
de licitație cu înstrăinarea prin vânzare a 
unor bunuri din proprietatea comunei. 

Art. 18 . - Dosarul licitației este 
alcătuit din următoarele acte: 

m) hotărârea Consiliului Local 
privind aprobarea vânzării bunurilor 
imobile; 

n) Regulamentul; 
o) documentația de atribuire;  
p) anunțul privind organizarea 

licitației publice; 
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l) decizia/deciziile comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor. 

 
Capitolul IV 

Soluţionarea contestaţiilor 
Art. 18. (1) Orice participant, 

persoană fizică sau juridică, din cele 
participante la procedura de licitaţie poate 
formula contestaţie dacă se consideră 
vătămată prin modul în care au fost 
evaluate documentele de participare şi s-a 
desfăşurat licitaţia. 

(2) Contestaţia se formulează în 
scris şi se înregistrează la Registratura 
Primăriei comunei Dudeștii Noi Str. Calea 
Becicherecului nr. 29, jud. Timiș, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data încheierii 
acestuia.  

(3) Contestaţiile se vor soluţiona în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a 
acestora. 

(4) Contestaţia va conţine 
următoarele elemente: 

a) numele, prenumele, domiciliul 
sau reşedinţa contestatorului, nr. de 
telefon fix/mobil, adresa de e-mail; 

b) în cazul persoanelor juridice, 
denumirea, sediul, nr. de înregistrare de la 
Registrul Comerţului, C.U.I/C.I.F, 
administratorul/ administratorii, persoana 
împuternicită să reprezinte persoana 
juridică şi calitatea acestora, nr. de telefon 
fix/ mobil, adresa de email; 

c) obiectul contestaţiei; 
d) motivarea în fapt şi în drept a 

contestaţiei; 
e) mijloacele de probă pe care se 

sprijină contestaţia; 
f) numele/ prenumele 

/semnătura persoanei care a formulat 
contestaţia. 

Capitolul V  
Încheierea contractelor 
Art. 19. Părţile se vor prezenta în 

termen de maxim 20 de zile calendaristice 
după adjudecare / soluționare a 
contestațiilor la un birou notarial în 
vederea încheierii contractului de vânzare-
cumpărare în forma autentică, pe baza 
procesului-verbal de adjudecare. 

q) dispoziția primarului comunei 
Dudeștii Noi de înființare a Comisiei de 
evaluare a ofertelor și a celei de 
soluționare a contestațiilor; 

r) procesul-verbal al licitației; 
s) procesul-verbal de 

adjudecare, pentru fiecare bun imobil în 
parte;  

t) extrasul de carte funciară al 
fiecărui bun imobil adjudecat;  

u) dosarul de participare la 
licitație al fiecărui ofertant; 

v) declarațiile membrilor 
Comisiilor privind incompatibilitatea, 
imparțialitatea și obligația de păstrare a 
confidențialității; 

w) adresele prin care s-au 
solicitat clarificări, indiferent de forma în 
care au fost primite; 

x) răspunsul la clarificările 
solicitate; 

y) orice eventuale contestații ; 
z) decizia/deciziile comisiei de 

soluționare a contestațiilor; 
aa) contractele de vânzare-

cumpărare pentru imobilele adjudecate. 
 

Capitolul IV 
Soluționarea contestațiilor 
 
Art. 18. (1) Orice participant, 

persoană fizică sau juridică, din cele 
participante la procedura de licitație poate 
formula contestație dacă se consideră 
vătămată prin modul în care au fost 
evaluate documentele de participare și s-a 
desfășurat licitația. 

(2) Contestația se formulează în 
scris și se înregistrează la registratura 
Primăriei Comunei Dudeștii Noi în termen 
de 3 zile de la data încheierii acestuia.  

(3) Contestațiile se vor soluționa în 
termen de 5 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora. 

(4) Contestația conține 
următoarele elemente: 

g) numele, prenumele, domiciliul 
sau reședința contestatorului persoană 
fizică, numărul de telefon fix/mobil, adresa 
de e-mail; 

h) în cazul persoanelor juridice, 
denumirea, sediul, numărul de înregistrare 
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Art. 20. Plata integrală sau a unui 
avans de minim 30 % din suma licitată, 
conform ofertei, înscrisă în procesul verbal 
de licitaţie este o condiţie prealabilă 
încheierii oricărui contract. 

Art. 21. În cazul în care după 
expirarea celor 20 de zile calendaristice de 
la adjudecare câştigătorul licitaţiei nu 
achită integral ori după caz avansul de 
minim 30% din suma licitată pentru toate 
bunurile imobile (terenuri și/sau clădiri), 
acesta pierde garanţia de participare, 
urmând ca terenul și/sau clădirea pentru 
care nu s-a efectuat plata să se declare 
disponibile pentru o nouă licitaţie. 

 
Capitolul VI 

Restituirea garanţiei şi modalităţi de 
plată 

Art. 22. Ofertanților a căror ofertă 
a fost declarată inadmisibilă, inacceptabilă 
sau necâștigătoare li se va returna 
garanția de participare, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului procedurii, în baza unei cereri 
scrise într-un cont IBAN personal 
aparținând ofertantului, indiferent de 
modul de constituire al garanției. 

Art. 23. Ofertanţilor care şi-au 
adjudecat cel puţin un bun imobil (teren 
și/sau clădire) li se va reţine garanţia de 
participare în cuantumul unei plăţi parţiale, 
ca avans, din preţul licitat de aceştia. 

Art. 24.  Plata valorii adjudecate 
se va pute face integral sau în maxim 24 
rate lunare, în acest caz achitându-se un 
avans de minim 30% din valoarea 
adjudecată, conform ofertei. 

Art. 25 La cuantumul ratei lunare 
se adăuga şi o dobândă egală cu Indicele 
de referință pentru creditele 
consumatorilor (IRCC) reglementat de 
OUG 19/2019. 

Art. 26.  Pentru adjudecatarii care 
optează pentru plata în rate, se va întocmi 
un grafic lunar de achitare al ratelor după 
ce se va achita avansul din oferta 
adjudecată. 

de la Registrul Comerțului, C.U.I/C.I.F1, 
administratorul/ administratorii, persoana 
împuternicită să reprezinte persoana 
juridică și calitatea acestora, numărul de 
telefon fix/ mobil, adresa de email; 

i) obiectul contestației; 
j) motivarea în fapt și în drept a 

contestației; 
k) mijloacele de probă pe care se 

sprijină contestația; 
l) semnătura autorizată a 

persoanei care a formulat contestația. 
 

Capitolul V  
Încheierea contractelor 

 
Art. 19. - Părțile se vor prezenta în 

termen de maxim 20 de zile după 
adjudecare / soluționarea contestațiilor la 
un birou notarial în vederea încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare în 
forma autentică, pe baza procesului-verbal 
de adjudecare. 

Art. 20. - Plata integrală, conform 
ofertei, înscrisă în procesul verbal de 
licitație este o condiție prealabilă încheierii 
oricărui contract. 

Art. 21. - În cazul în care după 
expirarea celor 20 de zile de la adjudecare 
câștigătorul licitației nu achită integral 
suma licitată pentru toate bunurile imobile, 
acesta pierde garanția de participare, 
urmând ca imobilul/imobilele pentru care 
nu s-a efectuat plata să se declare 
disponibile pentru o nouă licitație. 

 
Capitolul VI 

Restituirea garanției și modalități de 
plată 

 
Art. 22. - Ofertanților a căror ofertă 

a fost declarată necorespunzătoare sau 
necâștigătoare li se va returna garanția de 
participare, în termen de 10 zile de la data 
comunicării rezultatului procedurii, în baza 
unei cereri scrise într-un cont IBAN 
personal aparținând ofertantului, indiferent 
de modul de constituire al garanției. 

                                                
1	Codul	unic	de	înregistrare/codul	de	înregistrare	fiscală	
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Art. 27. După achitarea avansului 
şi stabilirea graficului de plată al ratelor 
lunare se va putea proceda la perfectarea 
contractului în formă autentică la notarul 
public. 

Art. 28. Pentru diferenţa de plată 
plus dobândă se va înscrie ipotecă 
tabulară de rangul I în favoarea Comunei 
Dudeştii Noi, care se va putea radia din 
cartea funciară la achitarea obligaţiilor 
asumate în contractul de vânzare-
cumpărare. 

Art. 29. Pentru neplata a trei rate 
lunare consecutive Comuna Dudeştii Noi 
va solicita rezilierea contractului de plin 
drept, fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor de judecată. 

Art. 30. În cazul în care se va 
proceda la rezilierea contractului sumele 
care au fost plătite se vor returna 
adjudecatarului în cauză, scăzându-se din 
acestea cuantumul garanţiei de 
participare, dobânzile şi cheltuielile 
prilejuite de procedura de reziliere, care se 
vor reţine de către autoritatea 
contractantă, iar diferenţa se va restitui 
adjudecatarului renunţător. 

Art. 31. Cauzele mai sus arătate 
vor fi cuprinse în conţinutul contractului în 
formă autentică de vânzare-cumpărare. 

 
Capitolul VII 

Anularea licitaţiei 
Art. 32. Comuna Dudeștii Noi are 

dreptul de a anula licitaţia în următoarele 
situaţii: 

a) nu au fost depuse minim 2 
oferte eligibile; 

b) au fost prezentate numai 
oferte necorespunzătoare (neconforme 
și inacceptabile), respectiv care: 

Ø au fost depuse după data 
limită de depunere a ofertelor; 

Ø nu au fost elaborate şi 
prezentate în concordanţă cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire; 

Ø conţin propuneri referitoare la 
clauzele contractuale, propuneri care sunt 
în mod evident dezavantajoase pentru 
vânzător; 

Ø circumstanţe excepţionale 
care afectează procedura de vânzare prin 

Art. 23. - Ofertanților care și-au 
adjudecat cel puțin un bun imobil li se va 
reține garanția de participare în cuantumul 
unei plăți parțiale, ca avans, din prețul 
licitat de aceștia. 

 
Capitolul VII 

Anularea licitației 
 
Art. 24. - Comuna Dudeștii Noi are 

dreptul de a anula licitația în următoarele 
situații: 

c) nu au fost depuse minim 2 
oferte eligibile; 

d) au fost prezentate numai 
oferte necorespunzătoare, respectiv 
care: 

Ø au fost depuse după data 
limită de depunere a ofertelor; 

Ø nu au fost elaborate și 
prezentate în concordanță cu cerințele din 
documentația de atribuire; 

Ø conțin propuneri referitoare la 
clauzele contractuale, propuneri care sunt 
în mod evident dezavantajoase pentru 
vânzător; 

Ø circumstanțe excepționale 
care afectează procedura de vânzare prin 
licitație sau datorită cărora este imposibilă 
încheierea contractului. În această situație 
singura obligație a organizatorului licitației 
este aceea de a restitui garanția de 
participare la licitație; 

Ø ofertantul declarant câștigător 
nu încheie contractul de vânzare – 
cumpărare în termenul de 20 de zile de la 
adjudecare/soluționarea definitive a 
contestațiilor; 

Ø contestația unui ofertant este 
admisă. 

Art. 25. - Primarul decide prin 
dispoziție anularea licitației la propunerea, 
după caz, a Comisiei de evaluare a 
ofertelor sau a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor. Dispoziția primarului de 
anulare a licitației se comunică tuturor 
participanților. 

Art. 26. - Neîncheierea 
contractului: 

(1)  Neîncheierea contractului 
într-un termen de 20 de zile de la 
adjudecare / soluționarea definitive a 
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licitaţie sau datorită cărora este imposibilă 
încheierea contractului. În această situaţie 
singura obligaţie a organizatorului licitaţiei 
este aceea de a restitui garanţia de 
participare la licitaţie. 

Ø ofertantul declarat câştigător 
îşi revocă oferta; 

Ø ofertantul declarant câştigător 
refuză încheierea contractului de vânzare 
- cumpărare 

Ø contestaţia unui ofertant este 
admisă. 

Art. 33. Anularea va avea loc ca 
urmare a deciziei membrilor comisiei de 
licitaţie sau a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, aprobată de către Primar şi 
se va comunica în scris tuturor 
participanţilor, arătând motivele care au 
stat la baza acestei anulări. 

Art. 34. Neîncheierea contractului: 
(1)  Neîncheierea contractului 

într-un termen de 20 de zile calendaristice 
după adjudecare / soluționare a 
contestațiilor, poate atrage plata daunelor-
interese de către partea în culpă. 

(2)  Refuzul ofertantului declarat 
câştigător de a încheia contractul poate 
atrage după sine pierderea garanției de 
participare și plata daunelor-interese. 

(3)  În cazul în care ofertantul 
declarat câştigător refuză încheierea 
contractului, procedura de licitaţie se 
anulează, iar autoritatea contractantă reia 
procedura, în condiţiile prezentului 
Regulament. 

(4)  Daunele-interese prevăzute 
la alin. (l) şi (2) se stabilesc de către 
tribunalul în a cărui rază teritorială se află 
sediul autorităţii contractante, la cererea 
părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc 
altfel. 

(5)  În cazul în care autoritatea 
contractantă nu poate încheia contractul 
cu ofertantul declarat câştigător din cauza 
faptului că ofertantul în cauză se află într-
o situaţie de forţă majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul, autoritatea contractantă are 
dreptul să declare câştigătoare oferta 
clasată pe locul doi, în condiţiile în care 
aceasta este admisibilă. 

contestațiilor, poate atrage plata daunelor-
interese de către partea în culpă. 

(2)  Neîncheierea din culpa 
ofertantului declarat câștigător a 
contractului atrage după sine pierderea 
garanției de participare și posibilitatea de 
plată a daunelor-interese. 

(3)  În cazul în care ofertantul 
declarat câștigător refuză încheierea 
contractului, procedura de licitație se 
anulează, iar autoritatea contractantă reia 
procedura, în condițiile prezentului 
Regulament. 

(4)  Daunele-interese prevăzute 
la alin. (1) și (2) se stabilesc de către 
instanța de judecată competentă în a cărui 
rază teritorială se află sediul autorității 
contractante, la cererea părții interesate, 
dacă părțile nu stabilesc altfel. 

(5)  În cazul în care autoritatea 
contractantă nu poate încheia contractul 
cu ofertantul declarat câștigător din cauza 
faptului că ofertantul în cauză se află într-
o situație de forță majoră sau în 
imposibilitatea fortuită de a executa 
contractul, autoritatea contractantă are 
dreptul să declare câștigătoare oferta 
clasată pe locul doi. 

(6)  În cazul în care, în situația 
prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă 
clasată pe locul doi, procedura de licitație 
se anulează, iar autoritatea contractantă 
reia procedura, în condițiile prezentului 
Regulament. 

 
Capitolul VIII 

Excepții de la regulile privind 
procedura de vânzare a bunurilor din 
domeniul privat al comunei Dudeștii 

Noi 
 

Art. 27. - În cazul vânzării unui 
teren aflat în proprietatea privată a 
comunei Dudeștii Noi pe care sunt ridicate 
construcții, constructorii de bună-credință 
ai acestora beneficiază de un drept de 
preempțiune la cumpărarea terenului 
aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se 
stabilește pe baza unui raport de evaluare, 
aprobat de Consiliul Local. 

Art. 28. - Proprietarii construcțiilor 
prevăzute la alin. (1) sunt notificați în 
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(6)  În cazul în care, în situaţia 
prevăzută la alin. (5), nu există o ofertă 
clasată pe locul doi admisibilă, se aplică 
prevederile alin. (3). 

 
Capitolul VIII 

Excepții de la regulile privind 
procedura de vânzare a bunurilor din 
domeniul privat al comunei Dudeștii 

Noi 
Art. 35. În cazul vânzării unui 

teren aflat în proprietatea privată a 
Comunei Dudeștii Noi pe care sunt ridicate 
construcții, constructorii de bună-credință 
ai acestora beneficiază de un drept de 
preempțiune la cumpărarea terenului 
aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se 
stabilește pe baza unui raport de evaluare, 
aprobat de consiliul local al comunei 
Dudeștii Noi. 

Art. 36. Proprietarii construcțiilor 
prevăzute la alin. (1) sunt notificați în 
termen de 15 zile asupra hotărârii 
consiliului local al comunei Dudeștii Noi și 
își pot exprima opțiunea de cumpărare în 
termen de 15 zile de la primirea notificării. 

 
Capitolul IX 

Dispoziţii finale 
Art. 37. Preţul de pornire a 

licitaţiei, conform Raportului de evaluare 
însuşit şi aprobat de către Consiliul Local 
al comunei Dudeștii Noi este valabil pentru 
o perioadă de 6 luni de la data întocmirii 
acestuia. 

Art. 38. Vânzarea se va perfecta 
după plata preţului integral / avansului 
propus de ofertantul câștigător. 

Art. 39. Contractul de vânzare-
cumpărare va fi încheiat în limba română, 
în două exemplare, în formă autentică, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Art. 40. Contractul de vânzare-
cumpărare se încheie în conformitate şi cu 
respectarea legii române, indiferent de 
naţionalitatea sau de cetăţenia 
cumpărătorului. 

Art. 41. Orice litigiu legat de 
procedura de vânzare prin licitaţie publică 
şi de contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat urmare a adjudecării este supus 

termen de 15 zile asupra hotărârii 
Consiliului Local și își pot exprima 
opțiunea de cumpărare în termen de 15 
zile de la primirea notificării. 

 
Capitolul IX 

Dispoziții finale 
 
Art. 29. - Prețul de pornire a 

licitației, conform Raportului de evaluare 
însușit și aprobat de către Consiliul Local 
este valabil pentru o perioadă de 6 luni de 
la data întocmirii acestuia. 

Art. 30. - Contractul de vânzare-
cumpărare va fi încheiat în limba română, 
în două exemplare, în formă autentică, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Art. 31. - Contractul de vânzare-
cumpărare se încheie cu respectarea legii 
române, indiferent de naționalitatea sau de 
cetățenia cumpărătorului. 

Art. 32. - Orice litigiu legat de 
procedura de vânzare prin licitație publică 
și de contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat urmare a adjudecării este supus 
legislației române și este de competența 
instanțelor judecătorești din România. 
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legislaţiei române şi este de competenţa 
instanţelor judecătoreşti din România. 
 
 
 
 

 
 
   Se supun la vot amendamentele domnului primar, se aprobă cu 12 voturi pentru.  

Se supun la vot phcl în forma  amendată, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
 

Dl.președinte propune să se discute cererea lui Teletin Margareta deoarece fiul 
acesteia, Teletin Petrică dorește să participe la ședință. 

Dl.Teletin informează că el este singurul  membru al familiei care plătește în fiecare 
lună toate cheltuielile comune și de aceea mama lui a depus cerere pentru ca el să fie 
singurul membru al familiei nu și sora lui, Lavinia Miron deoarece ei nu participă la 
cheltuielile imobilului. 

Se trece la PHCL nr.111 privind  aprobarea solicitării prelungirii prelungirii 
Scrisorii de garantie nr. 339/ 26.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  
1.900.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  
1.900.000,00   lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului 
intitulat - „ Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna 
Dudeştii Noi, judeţul Timiş ” 

Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
Se trece la PHCL nr.112 privind acordarea Avizului de oportunitate pentru  

elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilan în vederea 
schimbării de destinație din anexe la exploatație agricolă în complex turistic cu sală 
evenimente a beneficiarului S.C. REAL BEST S.R.L.   

Avizul comisiei URDES, favorabil 
Dl.primar propune retragerea de pe ordinea de zi pentru a participa în ședință 

arhitectul care a depus documentația. 
 
Se trece la PHCL nr.114 privind  rectificarea nr. 5 a bugetului local al comunei 

Dudeștii Noi pe anul 2019. 
Avizul comisiei ECOF, favorabil. 
Domnul administrator prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru 
 
Se trece la PHCL nr.96 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Dudeștii Noi nr. 41/2012 privind modificarea preţului minim pentru 
vânzarea terenurilor din intravilanul comunei Dudeştii Noi şi care fac parte din 
patrimoniul privat al comunei, cu modificările și completările ulterioare. 

Avizul comisiei  AGRUM, ECOF, URDES,  favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl și propune  amendament ,  se introduce la art. 1, 

începând cu data de 01.01.2020…  
Se supune la vot amendamentul domnului primar, se aprobă cu 11 voturi pentru, 

1 vot abținere, doamna Condeescu. 
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Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot 
abținere, doamna Condeescu. 

Se  discută cererea doamnei Margareta TELETIN, solicită prelungirea 
contractului de închiriere pentru imobilul situat pe strada Poștei, nr.10 și modificarea 
componenței membrilor familiei,  domnul viceprimar propune ca cererea să  fie aprobată, 
dacă vor fi achitate debitele restante, se aprobă cu 12 voturi  pentru. 

Cererea doamnei  Nicolița-Codruța BAIȚ,  solicită cumpărarea  terenului aferent 
construcției situat pe Calea Hodoniului, nr.54, doamna secretar propunere ca cererea să 
fie  soluționată cu un acord de principiu, urmând să fie efectuat raport evaluare pentru 
stabilirea prețului de cumpărare, se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
La DIVERSE, domnul administrator public inmânează procesele verbale cu 

predarea parolelor a adreselor de mail  către toți consilierii locali . 
 
Doamna presedinte declara sedinta inchisa. 

 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Maria CÎRJĂ                                                            Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
      L.S. __________________________ 


