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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării cotei indivize de 1/3 din imobilul compus din teren în suprafață de 

2.275,00 mp, înscris în cartea funciară nr.30677 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat 

al județului Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 16904 din 24 august 2022 al preşedintelui, 

- raportul de specialitate nr.16910 din 24 august 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ - Serviciul Coordonare și control servicii publice de 

interes județean; 

- avizul nr.118/13.09.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri, 

-avizul nr.87/13.09.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și -infrastructură; 

- avizul nr.111/31.08.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.47 din 04 iunie 2020 privind aprobarea Procedurii de 

vânzare a bunurilor din domeniul privat al Județului Giurgiu; 

- Raportul de evaluare, înregistrat sub nr.16612 din 18 august 2022, întocmit de către evaluator 

autorizat Grădinaru G. Gheorghe – membru ANEVAR, privind valoarea de piață a dreptului de 

proprietate; 

- prevederile art.108 lit.e), art.173 alin.(4) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(2) si alin.(6)-(10), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.311, art.317, 

art.334-346, art.363 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 553 alin.(1) şi (4) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare;  

- prevederile art.2 din O.G. nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.28 alin (6) Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.104 din 25 mai 2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se stabileşte oportunitatea vânzării dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 

din terenul în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna 

Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 

13/1/2, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, în vederea creşterii veniturilor bugetare şi 

asigurarea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de investiţii din bugetul local de venituri şi 

cheltuieli. 

 Art.2 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a dreptului de proprietate în cotă indiviză 

de 1/3 din terenul în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în 

comuna Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul 

cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu, identificat conform anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare înregistrat la Consiliul Județean Giurgiu sub nr. 

16612 din 18 august 2022, întocmit de către evaluator autorizat Grădinaru G. Gheorghe – 
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membru ANEVAR, identificat conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4 Valoarea de inventar a imobilului este de 18.851,40 lei. 

Art.5 Valoarea de piaţă a imobilului, determinată prin Raportul de evaluare întocmit de 

către domnul Grădinaru G. Gheorghe și înregistrat sub nr.16612 din 18 august 2022, este de 

10.580,00 lei. 

Art.6 Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 18.851,40 lei, reprezentând valoarea de 

inventar a imobilului. 

Art.7 Garanţia de participare se stabileşte ca fiind 5% din preţul stabilit la art.4, 

respectiv, 943,00 lei. 

Art.8 Se aprobă documentaţia de atribuire compusă din anexele care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

a) caietul de sarcini - anexa nr.3; 

b) fişa de date a procedurii - anexa nr.4; 

c) contract de vânzare - cumpărare (model orientativ) - anexa nr.5; 

d) formulare şi modele de documente - anexa nr.6. 

Art.9 Se aprobă contravaloarea taxei de participare și prețul pentru obținerea 

documentației de atribuire, după cum urmează: 

- taxa de participare: 100,00 lei; 

- prețul pentru obținerea documentației de atribuire: 50,00 lei. 

Art.10 (1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu, membri în 

comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului menţionat la 

articolul 2 din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

Membri titulari: Președinte, Anculescu Silviu-Cristian - vicepreședinte;  

     Secretar     Georgescu Mihai Cătălin  - consilier județean; 

               Membru     Nan Tiberiu-Genu    - consilier județean; 

               Membru     Corozel Lucian     - consilier județean. 

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu, membri supleanți în 

comisia de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică, a imobilului menţionat la 

articolul 2 din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

Membri supleanți: Președinte, Ionescu Cătălin Ionuț      - consilier județean;  

                    Secretar      Enache Nicolae       - consilier județean; 

                      Membru     Alecu Constantin            - consilier județean; 

                       Membru     Vucă Emil-Gabriel         - consilier județean. 

            Art.11 Preţul vânzării se va achita integral de adjudecătorul licitaţiei, cel mai târziu în 

ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.12 Încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică se va realiza în 

termen de 30 zile de la adjudecare, iar cheltuielile aferente acestei operaţiuni se stabilesc în 

sarcina cumpărătorului. 

Art.13 Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, Președintele Consiliului Județean 

Giurgiu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

Art.14 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic - contencios și contracte, Serviciului Buget 

- finanțe și contabilitate și Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

general al județului. 

 

PREȘEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 20 septembrie 2022 

Nr.239 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexa nr.3 

la Hotărârea nr.239/20.09.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

CAIET DE SARCINI VÂNZARE 

 

CAPITOLUL 1. Datele de identificare ale proprietarului/titularului dreptului de 

administrare 

1.1. Organizatorul licitației este Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în 

municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr.10, cod poștal 080045, cod fiscal 4938042, 

telefon 0372462611, fax 0372462651, adresa de e-mail cjg@cjgiurgiu.ro. 

 

CAPITOLUL 2. Informații generale privind obiectul vânzării 

2.1. Descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute 

2.1.1. Obiectul vânzării: dreptul de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 

2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, înscris în cartea 

funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 13/1/2, aflat în domeniul 
privat al Judeţului Giurgiu. 

2.1.2. Dreptul de proprietate care face obiectul vânzării aparţine domeniului privat al Judeţului 

Giurgiu, este liber de sarcini, nu a fost revendicat în temeiul legilor proprietăţii, nu a făcut/nu face 

obiectul vreunui litigiu. 

2.2.2. Planurile de amplasament şi delimitare a imobilului reprezintă anexe la documentaţia de 

licitaţie. 

 

CAPITOLUL 3. Condiţii generale ale vânzării 

3.1. Prețul minim al vânzării și modul de calcul al acestuia 

3.1.1. Preţul de piaţă al dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 

2.275,00 mp, determinat prin raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Grădinaru 

G. Gheorghe – membru ANEVAR, este în sumă de 10.580,00 lei. 

3.1.2. Valoarea de inventar a dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață 

de 2.275,00 mp este în sumă de 18.851,40 lei. 

3.1.3. Preţul de pornire al licitaţiei este în sumă de 18.851,40 lei şi reprezintă valoarea cea mai 

mare dintre valoarea de inventar și preţul de piaţă determinat prin raportul de evaluare a 

proprietății.  

3.1.4. Preţul de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitaţiei publice și nu poate fi mai mic decât 

prețul de pornire al licitației menționat mai sus. 

3.1.5. Preţul de vânzare se va achita cel mai târziu în ziua încheierii contractului de vânzare 

cumpărare în formă autentică, dovada plăţii urmând a fi menţionată în contract. 

3.1.6. Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanţiei 

de participare şi disponibilizarea dreptului de proprietate pentru o nouă licitaţie. 

3.2. Natura şi cuantumul taxelor și garanţiilor solicitate de vânzător 

3.2.1. Organizatorul licitației pune la dispoziția persoanelor interesate care a înaintat o solicitare în 

acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie, contra cost. 

3.2.2. Persoanele interesate care solicită un exemplar din documentaţia de atribuire trebuie să achite 

prețul acesteia, în sumă de 50,00 lei, sumă ce reprezintă costul multiplicării. 

3.2.3. Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de vânzare a dreptului de 

proprietate plătesc o taxă de participare în sumă de 100,00 lei, sumă care nu se restituie. 
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3.2.4. Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de vânzare a dreptului de 

proprietate plătesc o garanție de participare. 

3.2.5. Garanția de participare la licitație este în sumă de 943,00 lei și reprezintă 5% din prețul de 

pornire al licitației și se achită anticipat termenului limită de depunere a ofertelor. 

3.2.6. Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta în termenul de valabilitate 

al acesteia sau dacă ofertantul nu se prezintă pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare, 

în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data la care vânzătorul a informat ofertantul 

despre stabilirea ofertei sale ca fiind câștigătoare. 

3.2.7. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către vânzător și se 

consideră avans din prețul de vânzare datorat de către cumpărător. 

3.2.8. Garanţia de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de 15 (cincisprezece) 

zile calendaristice de la data solicitării. 

3.2.9. Costul documentație, taxa și garanția de participare se pot plăti: 

• numerar, la casieria vânzătorului – Giurgiu, strada București, nr.10; 

• prin ordin de plată, după cum urmează:  

- Costul documentației de participare și taxa de participare, în contul 

RO74TREZ32121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului    Giurgiu, 

titular Județul Giurgiu, cod fiscal 4938042; 

- Garanția de participare, în contul RO27TREZ3215006XXX000137, deschis la 

Trezoreria Municipiului Giurgiu, titular Județul Giurgiu, cod fiscal 4938042. 

 

Capitolul 4. Condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele 

4.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta pentru dreptul de proprietate în cotă indiviză de 1/3 

din teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna 

Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 

13/1/2, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu, în conformitate cu prevederile documentației 

de atribuire. 

4.2. Ofertele se redactează în limba română. 

4.3. Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean Giurgiu, din Giurgiu, bulevardul București, 

nr.10, cod poștal 080045, până la data şi ora precizate în anunţul de licitaţie.  

4.4. Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, însoțite de o solicitare 

de participare la procedura de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare a dreptului de 

propretate (formularul F1), care se înregistrează în registrul Oferte în ordinea primirii, precizându-

se data şi ora. 

4.5. Pe plicul exterior se va menţiona obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta, respectiv: 

„LICITAȚIE PUBLICĂ pentru vânzarea dreputului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din 

teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna 

Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul 

cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 

DE DATA ____________ORA_______”.  

     Plicul exterior va trebui să conţină: 

a) Fişa cu informaţii privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări (Formularul F 2 al documentației de atribuire); 

b) Declaraţia de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări 

(Formularul F 3 al documentației de atribuire); 

c) Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform capitolului III din 

Fișa de date a procedurii, care face parte integrantă din documentația de atribuire; 

d) Acte doveditoare privind intrarea în posesia documentației de atribuire, compusă din: caietul 

de sarcini, fișa de date a procedurii, contracte de vânzare-cumpărare, formularele și modelele de 

documente. 
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4.6. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul/sediu social al acestuia, după caz. 

4.7. Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, semnat de către ofertant. 

4.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

4.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită.  

4.10. Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a 

dreptului de proprietate care face obiectul procedurii de vânzare, dar nu mai puțin de 60 de zile 

calendaristice de la depunerea ofertei. 

4.11. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii.  

4.12. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei 

interesate. 

4.13. Oferta depusă la o altă adresă decât cea menţionată la punctul 4.3. sau după expirarea datei-

limită pentru depunere se returnează ofertantului nedeschisă. 

4.14. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, autoritatea publică urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după 

această dată. 

4.15. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 

caietul de sarcini al licitaţiei. 

4.16. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte 

valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. 

4.17. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) a cumpărat documentația de atribuire și a plătit taxa de participare la licitaţie și garanţia de 

participare la licitaţie; 

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

documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată 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. 

 

Capitolul 5. Dispoziţii finale 

5.1. Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră 

însușite/acceptate de către ofertanţi. 

5.2. Prevederile cuprinse în Documentația de atribuire, vin în completarea celor cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini. 

5.3. Prin excepţie de la prevederile art.341 alin.(20) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea 

contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de vânzare în situaţia în 

care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac 

imposibilă încheierea contractului. 

5.4. Procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii: 

a)în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se 

constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art.311 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
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b)autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca 

acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art.311 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

5.5. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la 

procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe 

care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia 

de anulare. 

5.6. Dacă se constată că ofertantul a furnizat informaţii false prin documentele de calificare, acesta 

poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul desfăşurării şedinţei, cât şi ulterior până la 

semnarea contractului de vânzarecumpărare. 

5.7. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire privind licitaţia 

pentru vânzarea dreptului de proprietate descris la capitolul 2. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

            Dumitru Beianu 

 

 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.4 la  

la Hotărârea nr.239/20.09.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 FIŞA DE DATE A PROCEDURII 

privind vânzarea prin licitație publică a dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din 

teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna 

Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul 

cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu 

 

Capitolul I. Informaţii generale privind vânzătorul 

 

Vânzătorul: Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, bulevardul 

București, nr.10, cod poștal 080045, cod fiscal 4938042, telefon: 0372462611, fax:0372462651, adresa de 

e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro. 

1.2. (1) Vânzătorul pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a 

unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie contra cost. 

(2) Documentația de atribuire se poate achiziţiona de la Direcţia Patrimoniu, coordonare  servicii publice 

de interes județean și administrativ din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, după achitarea sumei de 

50,00 lei la casieria vânzătorului sau prin virament bancar. 

(3) Relaţii suplimentare referitoare la procedura de licitaţie se pot obţine de la consilier Ion Claudia, 

telefon: 0372462620. 

 

Capitolul II. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de  vânzare 

 

2.1. Procedura de vânzare: Licitație cu ofertă în plic închis. 

2.2. Licitația se inițază prin publicarea de către vânzător a unui anunţ de licitaţie în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie 

locală, precum şi pe pagina sa de internet. 

2.3. Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către autoritatea 

contractantă şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a)informaţii generale privind autoritatea contractantă, 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: modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de 

contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 

documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 

d)informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse 

ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

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

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

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

2.4. Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

2.5. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
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2.6. Vânzătorul pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui 

exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie, contra cost. 

2.7. Persoanele interesate care doresc să participe la licitația publică achită contravaloarea costului 

documentației de atribuire și totodată plătesc o taxă de participare și o garanție de participare, 

conform instrucțiunilor din Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentație. 

2.8. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.  

2.9. Vânzătorul are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea 

unei astfel de solicitări. 

2.10.Vânzătorul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate 

persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, 

luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 

2.11. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 2.9., vânzătorul are obligaţia de a transmite 

răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea 

ofertelor. 

2.12. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la punctul 2.11. acesta din 

urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada 

necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 

persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

2.13. Persoanele interesate vor depune ofertele, întocmite conform Capitolului III din prezenta 

documentație, până la data și ora limită de depunere a ofertelor, stabilită în anunțul de licitație. 

2.14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, vânzătorul are dreptul de a solicita clarificări 

şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii 

ofertei cu cerinţele solicitate. 

(2) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

vânzător ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. 

(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea vânzătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea acesteia. 

(4) Vânzătorul nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariţia 

unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

2.15. (1) La data, locul şi ora la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor 

stabilită în anunţul de licitaţie pentru deschiderea ofetelor, vor fi prezenți membrii comisiei de 

evaluare și ofertanții. 

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

(3) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută 

în anunţul de licitaţie. În procesul-verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au 

fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată/nu a fost afectată prin dezlipire 

sau altă modalitate de deschidere. 

2.16. (1) În această etapă, Comisia de evaluare va proceda la: 

- verificarea termenului de depunere a ofertelor; 

- eliminarea ofertelor care au fost depuse după data și ora limită, stabilită prin anunțul 

publicitar; 

- deschiderea plicurilor exterioare ale ofertelor care au fost depuse în termenul stabilit prin 

anunțul publicitar; 

- enumerarea fiecărui document prezentat de fiecare ofertant în plicul exterior; 

- eliminarea ofertelor care nu conțin toate documentele și datele prevăzute la capitolul III 

din prezenta documentație; 

(2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele 

care nu respectă prevederile punctelor (4.2.) - (4.6.) ale Capitolului 4 din Caietul de sarcini. 
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2.17. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte 

procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei și care va fi semnat de către toți membrii 

comisiei de evaluare și de către ofertanți. 

2.18. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la 

punctul 2.17. de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

2.19. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în 

caietul de sarcini al vânzării. 

2.20. 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, ofertele care 

nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de 

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

2.21. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea 

plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile de valabilitate din caietul de 

sarcini. În caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o 

nouă licitaţie. 

2.22. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 2.20, comisia de 

evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite vânzătorului şi care 

se depune la dosarul licitaţiei. 

2.23. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, vânzătorul 

informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând 

motivele excluderii. 

2.24. După desemnarea ofertelor valabile, Comisia de evaluare stabileşte oferta câştigătoare 

conform prevederilor Capitolului V din prezenta documentație şi va declara câştigătoare oferta cu 

prețul cel mai mare. 

2.25. În cazul în care există oferte cu prețuri egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 

acestora se va face prin re-ofertare cu plic închis, pornind de la nivelul cel mai ridicat al prețului 

oferit în plicurile interioare. Comisia va solicita fiecărui ofertant aflat la egalitate completarea unui 

nou formular de ofertă. 

2.26. Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal, care 

trebuie semnat de toţi membrii comisiei. 

2.27. În baza procesului-verbal prevăzut la punctul 2.26, comisia de evaluare întocmeşte, în termen 

de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite vânzătorului. 

2.28. Vânzătorul are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca 

fiind câştigătoare. 

2.29. Vânzătorul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea 

a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea 

procedurii de atribuire. 

2.30. Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare 

fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b) informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă e cazul; 

c) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

e) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

f) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 

g) preţul de vânzare; 

h) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 

i) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

j) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.  
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2.31. Vânzătorul are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea 

contractului de vânzare-cumpărare, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la emiterea acestora. 

2.32. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 2.31. vânzătorul are obligaţia de a informa 

ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate. 

2.33. În cadrul comunicării prevăzute la punctul 2.31. vânzătorul are obligaţia de a informa 

ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce 

au stat la baza deciziei respective. 

2.34. Vânzătorul poate să încheie contractual de vânzare-cumpărare numai după împlinirea unui 

termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 2.31. 

2.35. Predarea–primirea imobilului se face prin proces-verbal, în termen de 30 de zile de la data 

încasării prețului. 

2.36. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au 

fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

2.37. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte 

valabile, vânzătorul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.  

2.38. În cazul organizării celei de-a doua proceduri de licitaţie publică, procedura este valabilă în 

situaţia în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă, în caz contrar, vânzătorul anulează 

procedura de licitaţie. 

2.39. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima 

licitaţie.  

2.40. Cea de-a doua licitaţie se organizează în aceleaşi condiţii. 

2.41 Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt 

comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, 

dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, 

inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Capitolul III. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 

 

3.1. Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul Consiliul Județean Giurgiu, din 

municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr.10, cod poștal 080045, în două plicuri sigilate, unul 

exterior şi unul interior, care se înregistrează de vânzător, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, 

precizându-se data şi ora. 

3.2. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: conform informaţiilor precizate în anunţul 

licitaţiei. 

3.3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a 

bunului imobil care face obiectul procedurii de vânzare, dar nu mai puțin de 60 de zile calendaristice 

de la depunerea ofertei. 

3.4. Fiecare participant poate să depună o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct 

de vedere al conţinutului, pe toată perioada mai sus menţionată.  

3.5. Oferta se depune într-un singur exemplar, fiecare pagină trebuie să fie semnată de către ofertant. 

3.6. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la locul și până la data–limită pentru  

depunere, stabilite în anunțul licitației, însoţită de o solicitare de participare la procedura de atribuire 

a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului (formularul F1). 

3.7. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate 

(ofertantului). 

3.8. Oferta depusă la o altă adresă a vânzătorului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită 

pentru depunere se returnează nedeschisă. 

3.9. Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea 

acestora, vânzătorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această 

dată. 
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3.9. Prezentarea ofertei: oferta se depune la sediul autorității contractante, în două plicuri sigilate, 

unul exterior și unul interior. 

3.10. (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul vânzării pentru care este depusă oferta:  

„LICITAȚIE PUBLICĂ pentru vânzarea dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren 

în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, 

înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 13/1/2, 

aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 

____________ORA_______”. 

 

Plicul exterior va trebui să conţină:  

Persoane juridice: 

a) Fişa cu informaţii privind ofertantul, în original, fără îngroşări, ştersături sau modificări - 

(formularul F2); 

b) Declaraţia de participare semnată de către ofertant, în original, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări - (formularul F3)  ;  

c) Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, respectiv:  

• dovada cumpărării documentației de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 50,00 

lei, (sumă care nu se restituie); 

• dovada achitării taxei de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 100,00 lei, (sumă 

care nu se restituie); 

• dovada depunerii garanției de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 943,00 lei, 

echivalentul a 5 % din prețul de pornire a licitației.  

• Certificatul de înmatriculare, emis de Oficiul Registrului Comerţului (în copie); 

• Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu mai puțin de 30 

zile anterior datei deschiderii ofertelor, în original, din care să rezulte următoarele:  

- obiectul de activitate 

  - ofertantul nu este în faliment;  

- ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului 

de a desfăşura activităţi economice;  

- sediul social;  

- administratorul ofertantului. 

• declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, semnată în 

original, fără îngroşări, ştersături sau modificări, din care să rezulte că ofertantul nu se 

încadrează în situația prevăzută la punctul 4.1.(2) din prezenta documentație de atribuire; 

• copie act de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice 

• împuternicire notarială, în original, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul 

procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate (dacă este cazul); 

• certificat de atestare fiscală, eliberat de A.N.A.F., care să ateste că persoana juridică nu are 

datorii faţă de bugetul de stat, deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată; 

• certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează 

unităţii  administrativ teritoriale unde îşi are sediul, care să ateste că persoana juridică nu are 

datorii, emis cu mai puțin de 30 de zile anterior datei deschiderii ofertelor - original sau copie 

legalizată; 

d) Dovada intrării în posesie a documentației de atribuire, compusă din: caietului de sarcini, fișa de 

date a procedurii, contract de vânzare-cumpărare, formularele și modelele de documente (copie). 

 

Notă1: Pentru persoana juridică străină – se depun toate documentele menționate mai sus, traduse, 

după caz, în limba română de un traducător autorizat; 

Notă2: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de către ofertant. 
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Persoane fizice: 

a) Fişa cu informaţii privind ofertantul, în original, fără îngroşări, ştersături sau modificări - 

(formularul F2); 

b) Declaraţia de participare semnată de către ofertant, în original, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări - (formularul F3)  ;  

c) Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor respectiv: 

• dovada cumpărării documentației de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 50,00 

lei, (sumă care nu se restituie); 

• dovada achitării taxei de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 100,00 lei, (sumă 

care nu se restituie); 

• dovada depunerii garanției de participare la licitaţie (în copie), în cuantum de 943,00 lei, 

echivalentul a 5 % din prețul de pornire a licitației. 

• act de identitate - copie; 

• împuternicire notarială în original/copie legalizată, acordată persoanei care reprezintă 

ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate; 

• declaraţie pe proprie răspundere, semnată în original, fără îngroşări, ştersături sau 

modificări, din care să rezulte că ofertantul nu se încadrează în situația prevăzută la punctul 

4.1.(2) din prezenta documentație de atribuire 

• certificat de atestare fiscală, eliberat de A.N.A.F., care să ateste că persoana fizică nu are 

datorii faţă de bugetul general consolidat, emis cu mai puțin de 30 de zile anterior datei 

deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată; 

• certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează 

unităţii  administrativ teritoriale unde îşi are domiciliul care să ateste că persoana nu are 

datorii, emis cu mai puțin de 30 de zile anterior datei deschiderii ofertelor - original sau copie 

legalizată. 

d) Dovada intrării în posesie a documentației de atribuire, compusă din: caietului de sarcini, fișa de 

date a procedurii, contract de vânzare-cumpărare, formularele și modelele de documente (copie). 

 

 Notă: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de către ofertant. 

3.10. (2) Pe plicul interior, care conține oferta propriu–zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Oferta financiară 

(Formularul F4) se depune într-un singur exemplar, fiecare pagina fiind semnată de ofertant și va 

cuprinde:  

• Prețul de vânzare oferit; 

• declarația de asumare și acceptare a condițiilor din documentația de atribuire a licitaţiei. 

 

Capitolul IV. Participanții la licitația publică 

4.1. (1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică română sau străină, 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) a cumpărat documentația de atribuire și a plătit taxa de participare la licitaţie și garanţia de 

participare la licitaţie; 

b) a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în 

termenele prevăzute în documentație; 

c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată 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 ale unităţilor administrativ-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. 
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Capitolul V. Informaţii privind criteriile de atribuire pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare 

5.1.Criteriul de atribuire al contractului de vânzare-cumpărare este cel mai mare preţ ofertat - 

pondere 100%. 

5.2. În cazul în care există prețuri egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se 

va face prin re-ofertare cu plic închis, pornind de la nivelul cel mai ridicat al prețului oferit în 

plicurile interioare. Re-ofertarea se face prin completarea unui nou formular de ofertă, de către 

fiecare ofertant aflat la egalitate. 

 

Capitolul VI. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac 

6.1. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și 

încetarea contractului de vânzare-cumpărare se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind 

contenciosul administrativ. 

6.2. Acţiunea în justiţie se introduce la instanța de judecată competentă material în a cărei jurisdicţie 

se află sediul vânzătorului. 

          

Capitolul VII. Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii 
7.1. Vânzarea se face pe baza contractului de vânzare-cumpărare, încheiat în formă autentică, sub 

sancțiunea nulității absolute. 

7.2. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie numai după împlinirea unui termen de minim  20 

de zile calendaristice de la data comunicării deciziei cu privire la atribuirea contractului și se 

semnează din partea vânzătorului de către Președintele Consiliului Județean Giurgiu.  

7.3. Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

7.4. Contractul de vânzare-cumpărare va conține cel puțin următoarele clauze: 

a) părțile contractante; 

b) obiectul contractului de vânzare-cumpărare; 

c) prețul de vânzare rezlutat în urma procedurii de licitație și condițiile de plată; 

d) data la care se operează transmiterea dreptului de proprietate; 

e) drepturile și obligațiile părților; 

f) cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică; 

g) costuri. 

 

 

PREȘEDINTE, 

            Dumitru Beianu 

 

 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Aurelia Brebenel 
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ANEXA nr.5 

 la Hotărârea nr.239/20.09.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

CONTRACT DE VÂNZARE  

 

 Între  

JUDEŢUL GIURGIU, unitate administrativ teritorială cu sediul în municipiul  Giurgiu, 

bulevardul București numărul 10, județul Giurgiu, cod fiscal 4938042, prin președinte Beianu 

Dumitru, domiciliat în ………………, în calitate de vânzător şi  

……………, cetățean român, CNP ……………, domiciliat în ………………., căsătorit sub 

regimul matrimonial al comunității legale de bunuri cu ………., CNP …………., în calitate de 

cumpărător, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu numărul nr……….. privind 

vânzarea prin licitație publică a ………………., 

a intervenit prezentul contract de vânzare: 

Subscrisa, Județul Giurgiu, prin reprezentantul său legal, vinde către …………, dreptul de 

proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință 

„altele”, cu numărul cadastral 13/1/2 situat în comuna Slobozia, având ca vecinătăți, la N-………., 

la E-………, la S-………. și la V………….., înscris în cartea funciară nr.30677 a UAT Slobozia 

(CF vechi:308/N) prin încheierea numărul 71/04.01.2007. 

Dreptul de proprietate face parte din domeniul privat al Județului Giurgiu, fiind dobândit 

prin cumpărare conform actului de dezmembrare și a contractului de vânzare cumpărare autentificat 

prin încheierea numărul 3057/2006 de notar public Ciobanu Victor. 

Dreptul de proprietate care se vinde este în circuitul civil, fără a fi grevat de sarcini şi fără să 

se fi constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de carte 

funciară pentru autentificare numărul ......................... eliberat de către Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Giurgiu. 

Județul Giurgiu, prin reprezentantul său legal, declară că, imobilul se află în circuitul civil, 

nu este grevat de sarcini sau servituţi, nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol, nu a făcut obiectul 

legilor de retrocedare şi că, înţelege să îl garanteze pe cumpărător de răspunderea pentru orice 

evicţiune şi pentru vicii ascunse, fiind de acord ca acesta să-şi intabuleze dreptul de proprietate în 

cartea funciară a terenului. 
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 Județul Giurgiu nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de 

plată către bugetul local așa cum rezultă din certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice 

privind impozite, taxele locale și alte venituri ale bugetului local numărul ........ din data de .......... 

eliberat de Primăria comunei Slobozia. 

Subsemnatul, ………….., cumpăr de la Județul Giurgiu, prin reprezentantul său legal, la 

preţul şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conţinut sunt de acord dreptul de 

proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință 

„altele”, cu numărul cadastral 13/1/2 situat în comuna Slobozia, având ca vecinătăți, la N-………., 

la E-………, la S-………. și la V………….., înscris în cartea funciară nr.30677 a UAT Slobozia 

(CF vechi:308/N) prin încheierea numărul 71/04.01.2007.  

Subsemnatul, …………, declar că mi s-a pus în vedere obligaţia de a verifica starea 

imobilului pentru depistarea eventualelor vicii care l-ar face impropriu destinaţiei lui, pentru a le 

aduce de îndată la cunoştinţa vânzătorului pentru a fi remediate de către acesta, prin eforturi proprii 

şi pe cheltuiala sa.  

Preţul vânzării este de ......................, echivalentul a ............ euro calculat la cursul de 

schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua de ..........., 1 euro=............ lei, 

conform facturii numărul ............ seria ............ din data de ............, fiind achitat integral astăzi prin 

virament bancar din contul cod Iban ........... deschis pe numele domnului .............. în contul cod 

IBAN ...............deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, conform ordinului de plată din data de 

............, semnat de cumpărător și vizat de banca ordonatoare. 

  Județul Giurgiu, prin reprezentantul său legal, recunoaşte prezentului contract valoarea de 

chitanță descărcătoare a obligaţiei de plată a prețului.  

Transmisiunea proprietăţii, cu toate atributele sale și predarea imobilului, împreună cu tot 

ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei se fac ……………………..   

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în 

sarcina căruia se află și cheltuielile de intabulare.  

Părţile se obligă ca, în termen de 30 de zile să depună o declaraţie fiscală la compartimentul 

de specialitate al autorităţii publice locale competente teritorial. 

 Părţile declară că, nu se află în vreuna din situaţiile de incapacitate de a vinde sau de a 

cumpăra. 

Părţile declară că, au predat şi că au primit titlurile şi documentele privitoare la proprietatea 

bunului înstrăinat şi anume cele enumerate în descrierea istoricului proprietăţii, în conformitate cu 

art. 1686, al.2 Cod civil.  
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Părţile declară pe propria răspundere că, preţul vânzării este cel real, în caz contrar 

suportând consecinţele prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii 

fiscale și de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului. Părțile declară că au fost informate asupra consecințelor declarării unui preț fictiv sau 

derizoriu, insistând a semna contractul de vânzare.  

Dreptul de proprietate este evaluat la suma de ......... lei, echivalentul a ......... euro, calculat 

la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua de azi, de 1 euro=........... 

lei, conform studiului de piaţă privind valorile minime imobiliare din județul Giurgiu, Ediţia 2021. 

Subsemnatele părţi declarăm că, înainte de semnarea actului, am citit cuprinsul acestuia, 

constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite de noi, drept pentru care semnăm mai jos.   

 Tehnoredactat la biroul notarului public ……………., într-un exemplar original care rămâne 

în arhiva biroului notarial şi 5 (cinci) duplicate, din care un exemplar rămâne în arhiva biroului 

notarial şi patru exemplare se eliberează părţilor. 

 

 

           VÂNZĂTOR,                          CUMPĂRĂTOR,                     

     JUDEȚUL GIURGIU 

            prin PREȘEDINTE, 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

            Dumitru Beianu 

 

 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Aurelia Brebenel 
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ANEXA nr.6 

 la Hotărârea nr.239/20.09.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE ŞI MODELE DE DOCUMENTE 

aferente procedurii de vânzare a dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în 

suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, 

înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 

13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

C U P R I N S: 

 

- Solicitare de participare la licitaţie - Formularul F1 

- Fişa ofertantului (persoană fizică) - Formularul F2 

- Fişa ofertantului (persoană juridică) - Formularul F2 

- Declaraţie de participare - Formularul F3 

- Oferta financiară - Formularul F4 
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FORMULARUL F 1 

 

 

 

SOLICITARE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE 

aferentă procedurii de vânzare a dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în 

suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, 

înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 

13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu 

 

 

 

Înregistrat la sediul: 

Consiliului Județean Giurgiu 

nr._________dată___________ora_____ 

 

 

 

Către, 

Consiliul Județean Giurgiu 

bulevardul București, nr.10, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu 

  

            Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia _______________din data de 

_______________, prin prezenta, subsemnatul(a)/subscrisa______________________, cu 

domiciliul/ sediul în_______________, str._______________, nr.______, judeţul 

____________, CNP/CUI_____________, înregistrată la Registrul Comerțului cu 

numărul____________, legitimat/ă cu B.I./C.I. seria___, nr.________,eliberat de 

_____________, la data de___________, având  număr de telefon________________ , vă 

transmitem alăturat documentele solicitate şi oferta financiară într-un singur exemplar 

semnat, exemplar ce conține două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, după cum 

urmează: 

- un plic exterior pe care s-a indicat obiectul licitaţiei pentru care este depusă 

oferta, şi care conţine: 

a) Fişa cu informaţii privind ofertantul; 

b) Declaraţia de participare;  

c) Acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor; 

d) Dovada intrării în posesie a Caietului de sarcini şi Instrucţiunilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea procedurii de vânzare. 

- un plic interior care conţine oferta propriu-zisă, şi pe care am înscris numele/ 

denumirea ofertantului, precum şi domiciliul/sediul social. 

 

  

Data,                                                                                                      Ofertant,  

       ___________                                                                                         _____________ 
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FORMULARUL F 2 

 

 

FIŞA OFERTANTULUI 

                                                           persoană fizică 

 

 

 

 

 

 

1. Numele și prenumele: ___________________________ 

2. Act identitate: CI/BI, seria __________, nr.__________   

3. Adresă domiciliu:_______________________________   

4. Telefon:_______________________________________ 

5. Adresa de email: ________________________________ 

 

 

 

 

 

OFERTANT 
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  FORMULARUL F 2 

FIŞA OFERTANTULUI 

persoană juridică 

 

 

1. Denumire ofertant:_________________________ 

2. Sediul ___________________________________ 

3. Obiectul de activitate________________________ 

4. Reprezentant legal _________________________ 

5. Act identitate reprezentant legal: CI/BI, seria _______, nr._______ 

6. Cod fiscal:_________________________ 

7. Număr înregistrare la Registrul Comerţului:___________________ 

8. Cont iban: _________________________ 

9. Banca ____________________________ 

10. Telefon/Fax:_______________________ 

11. Adresa de email:____________________ 

 

 

 

OFERTANT 
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FORMULARUL F 3 

 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

aferentă procedurii de vânzare a dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în 

suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, 

înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 

13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu 

 

Către,  

 Județul Giurgiu – Consiliul Județean Giurgiu  

 

Urmare  anunţului publicitar apărut în publicaţia _________________________din 

data de_______________ 

 

 

Subsemnatul, reprezentant legal al ________________________________________, 

                                                                       (denumirea/numele și prenumele ofertantului) 

 

manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru vânzarea dreptului 

de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria 

de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei 

Slobozia, identificat cu numărul cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului 

Giurgiu, organizată în şedinţă publică la data _______________ ora _______ de către Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu. 

          

               Am luat cunoştinţă și suntem de acord cu condițiile de participare la licitaţie, a 

condiţiilor de respingere a ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie și a 

clauzelor contractuale, prevăzute în Documentația de atribuire. 

        

              La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru şedinţa publică în numele 

meu va participa dl./dna._______________________________________, posesor al CI/BI 

Seria____, Nr.___________, în calitate de împuternicit prin procura notarială 

numărul___________ din data de _______________, emisă de _______________,  să mă 

reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această ocazie. 

 

   Data ____________                                            Ofertant  

      ______________________  
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FORMULARUL F 4 

 

OFERTANTUL: ___________________ 

Adresă/sediul:_____________________ 

CNP/CUI:________________________ 

Telefon/Fax :______________________ 

E-mail:___________________________ 

 

 

 

 OFERTA FINANCIARĂ 

 

                   Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia _______________din data 

de _______________, în calitate de ofertant înscris/ă la licitaţia din data de 

______________, ofer suma  de _________lei, reprezentând preţul vânzării dreptului de 

proprietate în cotă indiviză de 1/3 din teren în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de 

folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, înscris în cartea funciară nr.30677 a comunei 

Slobozia, identificat cu numărul cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al Judeţului 

Giurgiu, care va face obiectul contractului de vânzare-cumpărare. 

 

Imi asum și sunt de acord cu documentația de atribuire a licitaţiei și cu toate condițiile 

menționate în aceasta. 

     Oferta noastră este valabilă pe o perioadă de 60 de zile de la data deschiderii 

ofertelor. 

 

 

 

Data:  Semnătura    

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

            Dumitru Beianu 

 

 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Aurelia Brebenel 
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