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RAPORTUL PROCEDURII DE LICITATIE 
   

  In data de 13.12.2022, ora 10.00, s-a desfasurat la sediul Institutei Primarului 
comunei Traian deschiderea si evaluarea ofertelor depuse pentru inchirierea unui teren extravilan 
aflat in domeniul privat al comunei, dupa cum urmeaza: 
  Comisia de licitatie a fost constituita prin Dispozitia Primarului nr.  348/17.11.2022 
in urmatoarea componenta nominala: 

1. Giugiuc Marcel – viceprimar – presedinte ; 
2. Surdu Florica  – inspector– membru; 
3. Zagan Doinita -  inspector-membru; 
4. Ghetu Maria -  referent -membru; 
5. Gherase Dan -Sef Serviciu ANAF Faurei -membru 

       Secretariatul comisiei a fost asigurat de catre D-na Giugiuc Daniela- Nicoletta - secretar 
general comuna. 
        Comisia de licitatie procedeaza la verificarea indeplinirii conditiilor privind procedura de 
inchiriere, in conformitate cu prevederile HCL nr. 66/31.10.2022 si a O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 

 
Nr. 
crt. 

Conditii Modul de indeplinire 

1. Situatia juridica a terenului extravilan si care 
face obiectul procedurii 

Teren apartinand domeniului privat 

2. Modul de aprobare a inchirierii terenului 
extravilan 

Aprobat prin  
HCL 66/31.10.2022 

3. Procedura de inchiriere Licitatie plic inchis 

4. 
Asigurarea publicitatii procedurii  cu min. 
20 zile calendaristice inainte de data 
licitatiei. 

Conform art. 335 alin.(1)-(3) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  

                   
           Comisia de licitatie a procedat la deschiderea ofertelor depuse si a  constatat ca ofertele au 
fost depuse in plicuri sigilate, cuprinzand urmatoarele documente: 

1. Documente de eligibilitate; 
2. Oferta financiara. 

           Astfel, in urma deschiderii plicurilor exterioare, verificarii si evaluarii documentelor 
ofertantilor, conform prevederilor Caietului de sarcini, a fost intocmit Procesul verbal 



nr.8442.13.12.2022, urmat de raportul procedurii etapei I nr. 8444/13.12.2022. Conform 
procesului-verbal anterior mentionat, au fost calificati urmatorii ofertanti: 
 
 
I.  TEREN EXTRAVILAN AGRICOL   TRAIAN T 48/2 P6/1 pentru care au depus oferta:  
 
           -8346/09.12.2022– declarat ADMIS 
           -8429/12.12.2022 - declarat ADMIS 
 

 
     Candidaţii participanţi la licitaţie, nemultumiti de rezultatul licitatiei, pot face contestaţie. 
     Contestaţia se formulează în scris, în cel mult 24 ore de la comunicarea rezultatului licitatiei 
catre ofertanti şi se adresează spre soluţionare Primarului. 
     Conducătorul instituţiei organizatoare va lua măsuri pentru soluţionarea contestaţiei, în termen 
de cel mult 2 zile de la data depunerii acesteia 
     Ofertantii castigatori vor fi informati cu privire la acceptarea ofertelor prezentate, iar 
ofertantii care au fost respinsi vor fi informati asupra acestui fapt, precum si a motivelor ce au 
stat la baza deciziei respective. 
       In temeiul art. 341, alin.(26) din OUG 57/2019, contractele de inchiriere se pot incheia 
numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii 
ofertantilor castigatori, respectiv necastigatori. 
      Avand in vedere ca criteriul de atribuire al contractului stabilit prin HCL nr. 66 din 
31.10.2022 a fost „pretul cel mai mare”, Comisia de licitatie declara ca fiind castigatoare a 
licitatiei oferta care a indeplinit acest criteriu si propune incheirea contractului de inchiriere 
a suprafetei adjudecate de catre ofertantul castigator mai sus mentionat. 
     Drept pentru care am incheiat prezentul raport intr-un singur exemplar original, care va fi afisat 
la avizierul institutiei. 
 

COMISIA DE EVALUARE:                                                               SEMNATURI: 
1. Giugiuc Marcel – viceprimar – presedinte ; 
2. Surdu Florica  – inspector– membru; 
3. Zagan Doinita -  inspector-membru; 
4. Ghetu Maria -  referent -membru; 
5. Gherase Dan -Sef Serviciu ANAF Faurei –membru 
6. SECRETAR COMISIE ______________________________ 

NR. CRT. DENUMIREA 
OFERTANTULUI – nr. 
inregistrare dosar 

OFERTA 
FINANCIARA/LEI 

REZULTAT 

Teren extravilan arabil-Traian , T 48/2 P6/1,  S= 40.250 mp  
1   8346/09.12.2022 6038 Neadjudecat 

2   8429/12.12.2022 10767 Adjudecat 


