ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 36 / 2014
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei
cantităţi de material lemnos
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 august 2014,
analizând Expunerea de motive a Primarului, Raportul de specialitate al Biroului financiar
contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, raportul Comisiei de specialitate, şi avizul secretarului,
în baza art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare,
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond
forestier proprietate publica, catre agentii economici, aprobat prin H.G. nr. 85 / 2004,
ţinând cont de art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) lit. „b”, art. 10, art. 12, art. 17 alin. (2) lit. „g” şi art.
62 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic,
în conformitate cu prevederile art. 2, art. 11 şi art. 20 din Ordinul nr. 264 din 26 martie 1999 al
Ministerului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afară fondului forestier naţional,
în temeiul art. 36 alin. (2), lit. "c" şi alin. (5) lit. “b”, precum şi art. 45, alin. (2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unei cantităţi de material lemnos,
proprietatea privată a Comunei Ozun, cu drept de administrare Consiliul Local al comunei Ozun,
identificat prin următoarele date:
a. locul unde se află materialul lemnos: pădurea Ozunului, U.P.III- “ Scrădoasa” trupul
“Scrădoasa”.
b. act doveditor al proprietăţii: Titlu de proprietate nr. 280/2002, cod 63599.
c. cantitatea materialului lemnos supus vânzării: 1627 mc.
Art. 2. – Preţul de pornire a licitaţiei este cel stabilit de Ocolul silvic prin adresă oficială, şi
licitaţia se va desfăşura conform Metodolgiei anexată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor depuse şi de adjudecare cu următoarea
componenţă nominală şi pe funcţii:
Preşedinte: Ábrahám Csaba, viceprimar,
Membrii:
Németh Ioan, consilier local,
Bölöni Sándor, consilier local,
Bordás Enikő, consilier – Biroul fin. contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe,
Secretar:
Kakas Emilia, referent – Biroul fin. contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Art. 4. – Se însărcinează primarul comunei Ozun cu îndeplinirea tuturor demersurilor necesare
pentru organizarea licitaţiei şi cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele prevăzute la
art. 3 şi Primarul comunei Ozun.
Ozun, la 27 august 2014.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kőmives István

Difuzare:
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
câte un ex. pers. desemnate la art. 3
1 ex. afişare

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexă la Hotărârea nr. 36/2014

REGULAMENT
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament are ca obiect reglementarea modului de valorificare, prin vânzare a bunurilor domeniul privat al
comunei, aflată în administrarea Consiliului local Ozun.
Art. 2. (1) Pot fi valorificate, prin vânzare bunurile arătate la art. 1, dacă se află în stare de funcţionare/ exploatare şi care nu mai
sunt necesare din motive economice, financiare, sociale şi de mediu sau interesul public general justifică vânzarea.
(2) Valorificarea, prin vânzare a bunurilor arătate la alin.(1), se face prin organizarea de licitaţie publică.
Art. 3. În acest scop, Consiliul local Ozun în calitate de administrator al bunului va iniţia vânzarea prin declanşarea procedurilor
tehnice şi juridice de valorificare, urmând procedura vânzării prin licitaţie publică.
Art. 4. Calitatea de cumpărător o poate avea orice persoană fizică sau juridică română sau străină, în conformitate cu dispoziţiile
prezentului Regulament.
Art. 5. (1) Dreptul de proprietate asupra terenului, care se va vinde în condiţiile prezentului Regulament se poate dobândi
conform legislaţiei române.
(2) În cazul în care cumpărătorul este o persoană fizică sau juridică străină se transmite acestuia doar dreptul de
folosinţă asupra terenului respectiv.
Art. 6 Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 alin.(1) se fac venit la bugetul Consiliului local.
Capitolul II
Procedurile prealabile vânzării
Secţiunea I
Studiul de oportunitate şi aprobarea vânzării
Art. 7 Iniţierea vânzării are la bază un studiu de oportunitate efectuat, în prealabil, de către Consiliul local Ozun, care va
cuprinde, în principal, următoarele elemente:
a) date privind vânzătorul;
b) titlul juridic în baza căruia este deţinut bunul;
c) descrierea bunului care urmează să fie vândut;
d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică vânzarea;
e) nivelul minim al preţului de vânzare, care este şi preţul de pornire a licitaţiei, stabilit
f) prin raportul de evaluare a bunului, întocmit de un expert evaluator, conform
g) prevederilor legale;
h) precizarea tipului de licitaţie prin care se va face vânzarea;
i) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de vânzare.
Art. 8. (1) Vânzarea bunurilor imobile, proprietate privată a judeţului, se aprobă pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre
a Consiliul local Ozun.
(2) Hotărârea Consiliului local, prin care se aprobă scoaterea la licitaţie a terenului şi/sau construcţiei în vederea
vânzării, va cuprinde: datele de identificare a bunului, preţul de pornire, procedura de licitaţie şi modalitatea de plată a preţului de
adjudecare a imobilului.
Art. 9. Evaluarea bunurilor imobile care urmează a se valorifica prin vânzare se face prin întocmirea raportului de evaluare cu
cel mult 60 de zile înainte de data ţinerii licitaţiei, de către unul sau mai mulţi experţi independenţi.
Secţiunea a II-a
Dosarul de prezentare
Art. 10. (1) În baza studiului de oportunitate se elaborează dosarul de prezentare al vânzării.
(2) Dosarul de prezentare va fi pus, contra cost, la dispoziţia celor interesaţi de către Consiliul local Ozun, la sediul
său, situat în com. Ozun, nr. 75, judeţul Covasna.
(3) Preţul dosarului de prezentare se stabileşte de către primar în aşa fel încât să acopere cheltuielile ocazionate cu
organizarea licitaţiei.
(4) Dosarul de prezentare va cuprinde:
a) datele de identificare ale proprietarului;
b) datele de identificare ale organizatorului licitaţiei;
c) obiectul licitaţiei cu precizarea datelor necesare pentru identificarea exactă a terenului şi/sau construcţiei supuse vânzării:
denumire, adresă, regim juridic, descrierea imobilului, datele şi caracteristicile constructive ale acestuia precum şi starea
tehnică actuală;
d) tipul licitaţiei aplicate precum şi modul de desfăşurare a procedurii de licitaţie;
e) documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie;
f) termenul limită de prezentare a documentelor de către participanţii la licitaţie;
g) data şi locul de desfăşurare a licitaţiei;
h) condiţiile de admitere la licitaţie, precum şi clauzele privind pierderea garanţiei de participare;
i) cota garanţiei de participare la licitaţie;

j) valoarea taxei de participare la licitaţie;
k) preţul de începere a licitaţiei şi valoarea saltului de supralicitare;
l) modalităţile de plată a valorii de adjudecare a imobilului;
m) orice alte condiţii şi precizări pe care comisia de licitaţie consideră că este necesară să le introducă.
Art. 11. În mod excepţional Consiliul local poate să aducă modificări în conţinutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusă la
cunoştinţa ofertanţilor care au cumpărat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită
pentru ţinerea licitaţiei.
Secţiunea a III-a
Publicitatea
Art.12. (1) După aprobarea vânzării, conform art. 8 din prezentul Regulament, Consiliul local este obligat să publice anunţul
privind organizarea licitaţiei într-un cotidian de circulaţie judeţeană.
(2) Anunţul de vânzare se va afişa în mod obligatoriu la sediul Primăriei comunei Ozun.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se publică în limba română şi în limba maghiară.
(4) Oferta de vânzare de terenuri şi/sau construcţii, care datorită valorii ridicate a acestora sau altor caracteristici, ar
putea să atragă investitori care operează la scară europeană sau internaţională, va fi publicată în periodice de circulaţie internaţională.
(5) Termenul stabilit pentru ţinerea licitaţiei este de 15 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de vânzare prevăzut
la alin.(1), (2) şi (4).
(6) În cazul repetării procedurii de licitaţie, atunci când Regulamentul îl prevede ca fiind necesar, anunţul referitor la
aceasta se va publica cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru repetarea licitaţiei, cu respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi
(3).
Art.13. Anunţul de vânzare la licitaţie va conţine următoarele date:
a) denumirea şi adresa unităţii organizatoare a licitaţiei;
b) obiectul licitaţiei, locul unde pot fi văzute bunurile scoase la vânzare;
c) termenul limită de prezentare a documentelor de către participanţii la licitaţie precum şi locul unde se depun acestea;
d) data, ora şi locul ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor imobile, precum şi datele de desfăşurare a următoarelor licitaţii
în caz de neadjudecare;
e) numărul de telefon şi/sau fax, precum şi adresa de e-mail de unde se pot obţine informaţii suplimentare;
f) condiţiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie;
g) contravaloarea dosarului de prezentare, cuantumul taxei şi al garanţiei de participare la licitaţie şi contul în care pot fi
depuse acestea;
h) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail unde se transmit ori se depun contestaţiile;
Art.14. Anunţul de vânzare se prezintă comisiei de licitaţie spre avizare înainte de data publicării.
Capitolul III
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de licitaţie
Secţiunea I
Comisia de licitaţie
Art. 15. Consiliul local numeşte, prin hotărâre, comisia de licitaţie, care va asigura organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 16. (1) Comisia de licitaţie va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 3, în următoarea
componenţă:
•
preşedinte
•
membri
(2) Comisia va avea un secretar numit prin aceeaşi hotărâre de constituire a ei, dar acesta nu va fi membru al comisiei de
licitaţie, fiind însărcinat cu redactarea şi comunicarea documentelor licitaţiei.
Art. 17. (1) Membri comisiei de licitaţie sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe
propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra la dosarul licitaţiei.
(2) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de licitaţie îl va sesiza de îndată organizatorul licitaţiei despre
existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile.
Art. 18. Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt:
a) întocmirea dosarului de prezentare;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de calificare a potenţialilor ofertanţi;
c) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior în cazul licitaţiei publice deschise
cu oferta în plic;
d) întocmirea listei cuprinzând candidaţii admişi la prezentarea unei oferte şi comunicarea acesteia;
e) analizarea şi evaluarea ofertelor;
f) desemnarea câştigătorului licitaţiei prin emiterea hotărârii de adjudecare.
Art. 19. (1) Comisia de licitaţie este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
(2) Comisia de licitaţie adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza prevederilor prezentului Regulament şi ale
legislaţiei în vigoare.
(3) Deciziile comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
Art. 20. Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în
ofertele analizate.
Secţiunea a II-a
Documentele licitaţiei
Art. 21. Documentele licitaţiei sunt următoarele:
a) hotărârea Consiliului local prin care se aprobă scoaterea la licitaţie publică a bunului în vederea vânzării;

b) hotărârea Consiliului local privind numirea comisiei de licitaţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor după caz;
c) anunţul privind organizarea licitaţiei;
d) dosarul de prezentare;
e) cererea-tip de înscriere la licitaţie;
f) procesul-verbal al licitaţiei;
g) hotărârea de adjudecare a licitaţiei.
Art. 22. (1) Procesul-verbal al licitaţiei se întocmeşte de către secretarul comisiei şi va cuprinde date cu privire la obiectul
licitaţiei, componenţa comisiei de licitaţie, datele de identificare ale ofertanţilor precum şi modul de desfăşurare a licitaţiei.
(2) Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei şi de către participanţii la licitaţie şi se înregistrează în registrul de
corespondenţă imediat după încheierea licitaţiei.
Art. 23. Cererea-tip de înscriere la licitaţie va cuprinde, în principal, următoarele elemente:
a) datele de identificare a ofertantului;
b) datele de identificare a bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie;
c) declaraţia de acceptare de către ofertant a prevederilor prezentului Regulament.
Art. 24. Toate documentele licitaţiei publice sau ale negocierii directe, întocmite pe parcursul desfăşurării licitaţiei publice,
respectiv negocierii directe, se vor păstra de către organizatorul licitaţiei într-un dosar al licitaţiei, care se va întocmi pentru fiecare licitaţie
în parte.
Secţiunea a III-a
Condiţii de participare la licitaţie
Art. 25. La licitaţiile de vânzare a bunurilor poate participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care va prezenta
următoarele documente:
a) dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare a imobilului, pentru care participă la licitaţie;
b) dovada de plată a taxei şi a garanţiei de participare la licitaţie;
c) actul care atestă împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie;
d) documentele specifice, în funcţie de încadrarea juridică a ofertanţilor:
- pentru persoanele juridice române:
(i)
copii de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actele constitutive;
(ii)
ultimul bilanţ şi contul de profit şi pierderi vizat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi ultima
balanţă întocmită;
(iii)
scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă română, sau de o filială a unei bănci străine în România;
(iv)
cazierul fiscal, dacă este cazul;
- pentru persoanele juridice străine:
(v)
certificat de înregistrare a societăţii comerciale străine, tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată
de un notar public din România;
(vi)
scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă sau de o filială a unei bănci străine în România;
- pentru persoanele fizice române:
(i)
copie legalizată de pe actul de identitate;
(ii)
copie de pe autorizaţie, pentru persoanele fizice, care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
(iii)
cazier judiciar şi adeverinţă de la administraţia financiară privind plata debitelor;
- pentru persoanele fizice străine:
(i)
copie legalizată de pe paşaport;
(ii)
autorizaţie, pentru persoanele fizice, care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, tradusă în
limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România;
(iii)
cazier judiciar şi adeverinţă privind plata debitelor, tradusă în limba română şi legalizată de un notar public din
România.
Art. 26. (1) Taxa de participare la licitaţie: se stabileşte de comisia de licitaţie în funcţie de cheltuielile ocazionate de
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
(2) Taxa de participare la licitaţie achitată nu se restituie.
Art. 27. (1) Garanţia de participare la licitaţie: se stabileşte în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
(2) Ofertanţii pierd garanţia de participare la licitaţie, dacă îşi retrag oferta înainte de desemnarea câştigătorului sau
dacă nu oferă pe timpul desfăşurării licitaţiei cel puţin preţul de pornire.
(3) Ofertanţilor necâştigători li se va restitui garanţia de participare la licitaţie.
(4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător face parte din preţul bunului adjudecat.
Art. 28. Taxa şi garanţia de participare sunt valabile pentru o singură licitaţie şi se vor achita cu chitanţă sau ordin de plată
vizat de bancă, cu cel puţin 24 de ore înainte de data ţinerii licitaţiei.
Art. 29. Toate documentele prevăzute la art. 23 şi art. 25 din prezentul Regulament, depuse de persoanele fizice sau juridice
române, cu excepţia cazului în care acestea prezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original şi în copie
pentru confruntarea acestora cu originalul.
Art. 30. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzând de la
participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la începerea licitaţiei, documentele de participare.
Capitolul IV
Desfăşurarea licitaţiei publice
Art. 31. Organizatorul licitaţiei poate folosi una dintre următoarele proceduri de licitaţie:
a) licitaţie publică deschisă cu strigare;
b) licitaţie publică deschisă cu oferta în plic;
c) negociere directă.
Secţiunea I
Procedura licitaţiei publice cu strigare

Art. 32. (1) Desfăşurarea procedurii de licitaţie se realizează în prezenţa tuturor membrilor comisiei, şedinţele fiind conduse de
preşedintele comisiei de licitaţie.
(2) În ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minim 2 participanţi la licitaţie,
preşedintele comisiei de licitaţie anunţă deschiderea licitaţiei, obiectul acesteia, face prezenţa participanţilor la licitaţie şi constată dacă
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea licitaţiei, inclusiv cele de publicitate, citeşte lista celor excluşi şi motivele excluderii,
după care anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu stabilirea salturilor de supralicitare la un cuantum de minim
10% din preţul de pornire al licitaţiei.
Art. 33. (1) Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, oferta care trebuie să respecte condiţiile de salt
precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant.
(2) O dată ce unul din licitanţi a oferit o sumă, nici un alt licitant nu va putea oferi aceeaşi sumă, ci doar o sumă mai
mare, cu respectarea saltului minim.
(3) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea
vânzării în favoarea participantului la licitaţie, care a oferit ultima sumă.
Art. 34. După anunţarea verbală a câştigătorului, preşedintele comisiei de licitaţie declară închisă licitaţia, iar secretarul comisiei
întocmeşte un proces-verbal care se semnează de membri comisiei de licitaţie şi de participanţii la licitaţie şi care va constitui temeiul legal
de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 35. (1) În cazul în care nu s-au prezentat minim 2 participanţi la licitaţie, sau în cazul în care nici un ofertant nu oferă cel
puţin preţul de pornire a licitaţiei, aceasta se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare.
(2) Repetarea licitaţiei se va face în termen de 15 zile de la data precedentei. Data stabilită pentru repetarea licitaţiei
se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile art. 12.
(3) Dacă nici la acest termen nu se califică cel puţin 2 ofertanţi, sau nu se oferă preţul minim de pornire a licitaţiei,
se va proceda în felul următor:
a) în cazul în care se califică un singur ofertant, a cărui ofertă este corespunzătoare, comisia de licitaţie adjudecă
imobilul în favoarea acestuia, la preţul iniţial;
b) în cazul în care nu se califică nici un ofertant, sau dacă se dovedeşte că preţul fixat de evaluator nu poate fi
obţinut, licitaţia se va repeta după trecerea unui termen de 15 zile de la data organizării precedentei licitaţii, cu respectarea condiţiilor de
publicitate prevăzute în art.12 al prezentului Regulament, preţul bunului putând fi diminuat cu până la 5%, diminuare care poate fi
considerată a fi justificată de condiţiile pieţei.
(4) Dacă se dovedeşte că bunurile în cauză nu pot fi vândute la preţul fixat de evaluator, diminuat cu 5%, imobilul
va fi retras de la vânzare, urmând ca declanşarea unei noi proceduri de vânzare a bunului respectiv să fie aprobată prin hotărârea
Consiliului local.
Secţiunea a II-a
Procedura licitaţiei publice deschise cu oferta în plic
Art. 36. (1) Pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise cu oferta în plic este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.
(2) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se prezintă cel puţin două oferte,
Consiliul local va proceda la republicarea anunţului publicitar în condiţiile art. 12, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa
depunerii ofertelor.
Art. 37. (1) Plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de licitaţie la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în
anunţul publicitar.
(2) După deschiderea plicurilor exterioare, în şedinţă publică, comisia de licitaţie elimină ofertele care nu conţin
totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 25 din prezentul Regulament.
(3) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel
puţin două oferte să îndeplinească condiţiile de calificare, prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 38. (1) După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de licitaţie va întocmi procesul-verbal, în care se
va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor respective.
(2) Deschiderea plicurilor interioare se face în şedinţă publică, numai după semnarea procesului-verbal de către toţi
membrii comisiei de licitaţie şi de către toţi ofertanţi.
(3) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia.
În acest plic se va afla oferta propriu-zisă.
Art. 39. Comisia de licitaţie analizează ofertele din plicurile interioare şi poate, atunci când consideră necesar, să ceară
ofertanţilor precizări cu privire la conţinutul ofertei lor.
Art. 40. (1) Comisia de licitaţie alege oferta, pe care o consideră cea mai bună şi întocmeşte un raport care va cuprinde
descrierea procedurii de licitaţie, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător.
(2) Raportul întocmit de către comisia de licitaţie şi ofertele prezentate sunt transmise de îndată Primarului comunei
Ozun.
(3) După primirea raportului comisiei de licitaţie, primarul procedează, în termen de 5 zile calendaristice, la
informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.
(4) Oferta cu preţul cel mai mare va fi declarată câştigătoare.
(5) Comunicarea rezultatelor licitaţiei publice se face, la cerere, şi în limba maghiară.
Art. 41. În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, această situaţie se va consemna
într-un proces-verbal. Repetarea licitaţiei se va face în condiţiile prevăzute în art. 35 alin (2) din prezentul Regulament.
Art. 42. (1) În caz de egalitate de sume, licitaţia se va repeta în termen de 15 zile, cu participarea ofertanţilor aflaţi la egalitate.
Situaţia va fi consemnată într-un proces-verbal, care va fi semnat de comisia de licitaţie şi de ofertanţii prezenţi.
(2) Preţul de pornire a licitaţiei este cel din ofertele aflate la egalitate.
Art. 43. (1) Dacă şi la termenul următor se menţine egalitatea de sume, se va aplica procedura licitaţiei publice deschise cu
strigare în termen de 15 de zile, cu participarea ofertanţilor aflaţi la egalitate.
(2) Preţul de pornire este ultimul preţ oferit în cadrul procedurii de licitaţie cu oferta în plic.
Art. 44. Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta se va consemna într-un procesverbal care va sta la baza deciziei de recurgere la procedura de negociere directă.

Secţiunea a III-a
Procedura negocierii directe
Art. 45. (1) În cazul în care nu a fost desemnat nici un câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice deschise, se aplică
procedura negocierii directe.
(2) În urma procedurii de negociere directă, Consiliul local atribuie vânzarea persoanei fizice sau persoanei juridice, române ori
străine, pe care o alege.
Art. 46. Negocierea directă se va organiza în termen de 20 de zile de la cea de-a doua şedinţă de licitaţie.
Art. 47. (1) Consiliul local are obligaţia să publice, în condiţiile art. 12 din prezentul Regulament, intenţia de a recurge la
procedura de negociere directă.
(2) La data prevăzută în anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directă, comisia de licitaţie programează
ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.
Art. 48. (1) În cadrul acestei proceduri, participanţii vor prezenta aceleaşi documente, menţionate la art. 25 din prezentul
Regulament.
(2) Pentru negocierea directă va fi păstrat dosarul de prezentare aprobat pentru licitaţia publică.
Art. 49. Condiţiile negocierii directe nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitaţia publică deschisă.
Art. 50. Comisia de licitaţie va negocia cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării, în condiţiile prevăzute
în dosarul de prezentare.
Art. 51. După încheierea negocierii directe, comisia de licitaţie întocmeşte un proces-verbal, care va cuprinde concluziile
negocierilor purtate şi în care se va alege cea mai avantajoasă ofertă.
Secţiunea a IV-a
Contestaţii
Art. 52. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii, în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale
referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Art. 53. (1) Contestaţiile se adresează primarului, în termen de 5 zile calendaristice de la închiderea procedurii, în cazul licitaţiei
publice deschise cu strigare şi de la comunicarea rezultatelor, în cazul licitaţiei publice deschise cu oferta în plic.
(2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, primarul este obligat să soluţioneze contestaţia şi
să comunice răspunsul său contestatorului.
Art. 54. (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, primarul va numi, prin dispoziţie, o comisie formată din 3 specialişti din cadrul
aparatului propriu de specialitate.
(2) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte membri comisiei de licitaţie.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza toate documentele întocmite de către comisia de licitaţie şi va
propune preşedintelui, în termen de trei zile de la desemnare, admiterea sau după caz, respingerea contestaţiei.
Art. 55. Contestaţia suspendă desfăşurarea în continuare a procedurii de vânzare, până la rezolvarea ei de către Primarul
comunei Ozun.
Art. 56. În cazul în care contestaţia este fondată, licitaţia va fi anulată, cu notificarea tuturor ofertanţilor şi se va proceda la
organizarea unei noi licitaţii.
Art. 57. În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, acesta va putea recurge la instanţa de
contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 58. (1) În toate cazurile contractul de vânzare-cumpărare a bunului se încheie cu câştigătorul licitaţiei într-un termen de
maximum 10 zile calendaristice, calculat de la data adjudecării licitaţiei ori de la data la care contestaţiile au fost rezolvate şi aduse la
cunoştinţa ofertanţilor.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare încheiat în urma adjudecării licitaţiei poate fi modificat numai cu acordul părţilor
semnatare.
Art. 59. Nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare de către câştigătorul licitaţiei, din motive imputabile acestuia, conduce
la pierderea garanţiei de participare, la anularea licitaţiei şi la plata eventualelor daune cauzate.
Art. 60. (1) În cazul achitării preţului în rate, eşalonarea preţului se face pe cel mult 6 luni şi se va percepe dobânda legală
stabilită de actele normative aplicabile în materie.
(2) Garanţia de participare se include în preţ la achitarea ultimei rate.
Art. 61. Procesele-verbale împreună cu toate documentele licitaţiei se vor păstra cu caracter permanent în arhiva Consiliului
local.

