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CAIET   DE   SARCINI ( A TREIA ETAPĂ) 
  PRIVIND LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE ÎN 

VEDEREA VALORIFICĂRII  UNOR BUNURI  MATERIALE DE RESORT AUTO 
 

 
1. OBIECTUL LICITAŢIEI 

 
 Garda de Coastă scoate la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a treia 
etapă, bunuri materiale de resort auto, respectiv: 1 cpl. autocamion R 16230, 1 cpl. 
autocisterna R 12215 si 6 cpl. ATV-uri marca Arctic Cat A/50. 
 

2. CANTITATEA OFERITĂ ȘI PRINCIPALELE CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE    
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
mijloacelor  fixe 

Caracteristici de 
identificare (serie sasiu) 

An 
fabricatie 

Km bord Locatia unde se afla 
auto 

  
0 1 2 3 4 5 
1 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10160 2005 10.255 

Str. Isaccei, 
nr.103, Tulcea, 

 

2 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10163 2005 10.044 
3 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10170 2005 9.082 
4 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10158 2005 16.915 
5 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10166 2005 8.875 
6 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10169 2005 7.245 
7 Autocamion R 16230 UU4940016R0087125 1994 211.009 

8 
Autocisterna Transport  
Carburanti R 12215 

UU4904221R0086878 
1994 110.509 

  
3.  PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢIEI  

 
Prețul de pornire al licitației pentru bunurile  materiale de resort auto: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
mijloacelor  fixe 

Caracteristici de identificare  
(serie sasiu) 

Preţ  

0 1 2 3 
1 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10160 4.708,13 
2 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10163 4.708,13 
3 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10170 5.231,25 
4 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10158 4.708,13 
5 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10166 5.231,25 
6 Motociclu Arctic Cat L7e VADA504AV50X10169 5.231,25 
7 Autocamion R 16230 UU4940016R0087125 48.541,82 

8 
Autocisterna Transport  
Carburanti R 12215 

UU4904221R0086878 
71.528,83 

 
 

       Valoarea saltului de supralicitare este de 10% din prețul de pornire al licitației.  
` 
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        4.   MODALITATEA DE PLATĂ 
 
 Plata se va face conform contractului de vânzare-cumpărare, prin virament, din contul 
cumpărătorului în contul  vânzătorului RO96TREZ2315032XXX017240, CUI 29521430 deschis la 
Trezoreria Constanţa. 
 
       5. DOCUMENTELE ŞI TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A ACESTORA DE CĂTRE 
PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE 
 
            În conformitate cu H.G. nr. 81 din 2003 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din 
rezervele proprii aflate in administrarea M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunii 
nr.167 din 2009  privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor in unitatile M.AI, 
participantii la licitatie vor prezenta urmatoarele documente: 

- dovada constituirii garanţiei de participare; 
- copie după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului sau, după caz, de pe certificatul de 

înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi de pe Codul Fiscal, pentru persoane juridice, iar pentru 
persoane fizice copie de pe actul de identitate; 

- declaratia de acceptare a modelului contractului de vanzare-cumparare. 
Data limită până la care se pot depune documentele de calificare în vederea admiterii pentru 

participarea la licitaţie este 08.01.2021. 
Documentele de calificare se vor depune on-line la adresa gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro  
Licitatorul va pierde garanţia de participare în următoarele situaţii: 

 - fiind câştigătorul licitaţiei, nu se prezintă pentru semnarea contractului  de vânzare-cumpărare  în 
termen de 10 (zece) zile de la data licitației sau în termen de 5 (cinci) zile  de la soluţionarea  eventualelor 
contestaţii; 

- nu oferă în timpul desfăşurării licitaţiei cel puţin preţul de pornire. 
Garanţia de participare la licitaţie se restituie licitatorilor care nu au adjudecat bunuri sau care nu s-au 

prezentat la licitaţie, în termen de maximum  15 (cincisprezece)  zile lucrătoare de la data desfasurarii 
acesteia. 

 
6. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 
 

 Licitaţia se va desfăşura pe data de 13.01.2021, ora 09.00. 
 Locul de desfăşurare a licitaţiei  este  sediul Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, loc. Constanța. 

Pentru alte detalii, se pot contacta următoarele persoane: 
-  detalii tehnice pentru bunurile materiale de resort auto - A.S.P Turcanu Neculai, tel.0241.641188, 

int.26071. 
- detalii privind licitația: Comisar de politie Simion Cristian, tel. 0241 641188 sau, int.26070. 
 
7. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 
 
Licitatia se va desfasura in conformitate cu H.G. nr. 81 din 2003 pentru aprobarea regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si 
a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare şi 
a Instrucţiunii nr. 167 din 2009  privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor in unitatile 
M.AI., astfel: 

7.1 Licitaţia se desfăşoară pentru vânzarea unor bunuri de resortul auto, sub conducerea comisiei de 
licitaţie, în ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei. În cazul în care sunt minim doi participanţi 
calificaţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor şi constată dacă sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia. 
 Preşedintele licitaţiei anunţă obiectul licitat/ bunurile licitate şi  preţul iniţial de vânzare de la care se 
porneşte strigarea şi precizează saltul de supralicitare stabilit. 
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7.2. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigare. Oferta trebuie să respecte 
condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei  de licitaţie anunţă tare şi clar suma 
oferită de licitator. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte  nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei 
de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. 
 7.3. După ce preşedintele comisiei de licitaţie anunţă verbal câştigătorul, se declară închisă licitaţia. La 
terminarea licitaţiei se întocmeşte un proces-verbal, care se semnează atât de către comisia de licitaţie, cât şi 
de către toţi participanţii care au licitat. 
 7.4. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se 
arhivează la sediul unităţii organizatoare. 
 7.5. Eventualele contestaţii  formulate de participanţii la licitaţie se depun la sediul unităţii care a 
organizat licitaţia, în termen de 24 ore de la încheierea acesteia. Unitatea este obligată să soluţioneze 
contestaţiile în termen  de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.  

7.6. În cazul în care la licitaţie nu s-au prezentat cel puţin doi licitatori, iar singurul  licitator prezent 
are o ofertă corespunzătoare, comisia adjudecă bunul în favoarea acestuia la preţul iniţial. În cazul în care nu 
s-a prezentat nici un licitator, licitaţia se va repeta conform datelor precizate la punctul 6.   

7.7. Licitatorul are obligaţia să examineze instrucţiunile, formularele, termenii şi specificaţiile din 
documentele licitaţiei, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate, le solicită în 
scris organizatorului licitaţiei. Organizatorul licitaţiei notifică în scris modificările documentelor licitației 
conform solicitărilor primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori. 

7.8.  Omiterea  vreunei informaţii  prevăzute în documentele licitaţiei  sau prezentarea unor documente 
necorespunzătoare,  faţă de cele stabilite prin caietul de sarcini, determină descalificarea licitatorului  
respectiv. 
 7.9. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate, cu două zile înainte de începerea licitaţiei 
şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au îndeplinit condiţiile sau 
nu au prezentat  în totalitate şi la termenul stabilit documentele cerute  prin caietul de sarcini. 
 7.10. Solicitanţilor care au intrat în posesia caietului de sarcini li se va permite examinarea amănunţită 
a bunurilor materiale ce urmează a fi valorificate.  
 7.11. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră    că   nu   s-au respectat 
dispoziţiunile  legale şi precizările din caietul de sarcini referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
Contestaţiile se depun la sediul Gărzii de Coastă, în termen de 24 ore de la încheierea  acesteia. Soluţionarea 
contestaţiilor se va face în termen de 5 zile  lucrătoare de la depunerea acestora. 

7.12 În maxim 10 zile de la adjudecare sau 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor, operatorul economic 
căruia i s-a adjudecat  produsul licitat este obligat să semneze  contractul de vânzare-cumpărare  şi să achite 
preţul stabilit. Dacă acesta renunţă la cumpărarea acestora, nu semnează  în termen de 10 (zece) zile 
contractul sau nu achită contravaloarea bunului licitat, pierde garanţia depusă. 

7.13. Câştigătorul licitaţiei este obligat să preia bunurile materiale în maxim 10 zile de la data achitării 
contravalorii acesteia. 
  

8. GARANŢII 
 

 În conformitate cu H.G. 81 din 2003 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din 
rezervele proprii aflate in administrarea M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunii 
nr.167 din 2009  privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor in unitatile M.AI, 
participanţii la licitaţie vor depune în contul unităţii nr. RO85TREZ2315005XXX017236, CUI 
29521430,  deschis la Trezoreria Constanţa, garanţia de participare de 10% din preţul de pornire pe 
bucată al bunurilor materiale de resort auto pentru care liciteaza, pana la data de 08.01.2021. 
 Licitatorul va pierde garanţia  depusă în următoarele situaţii: 
 - fiind câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul  de vânzare-cumpărare sau nu achită valoarea 
bunului licitat  în maxim 10 (zece) zile de la data adjudecării sau 5 (cinci) zile de la soluţionarea  contestaţiei; 

- nu oferă în timpul desfăşurării licitaţiei cel puţin preţul de pornire. 
Garanţia de participare la licitaţie se returnează licitatorilor care nu şi-au adjudecat bunurile licitate  

sau care nu s-au prezentat la licitaţie, în termen de 15 (cincisprezece)  zile lucrătoare de la data ţinerii 
licitaţiei. 
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Anexa 2 la nr 
MODEL 

 
 

CONTRACT 
de vânzare - cumpărare bunuri materiale de resort auto ( autovehicule ) 

nr. __________ din ________________ 
 

  I. Părţile contractante: 
Vânzător - Ministerul Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, reprezentată prin  
......................................................................................................................................................... 
                                 (şeful unităţii sau similar, gradul, numele şi prenumele) 
Cumpărător – denumire operator economic...........................................................................................  
adresa........................................................sediu......................................................................................................
.................................................. telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  
.....................................CUI...................................................................................cont (trezorerie, bancă) 
...................................................................................................................................................reprezentat 
prin...................................................................................................................................(denumirea 
conducătorului) funcţia............................................... 
  II. Obiectul contractului: 
 Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea unor bunuri materiale de resort auto, 
adjudecat/e la licitaţia din data de ___________,  pentru suma de__________. 
  III. Obligaţiile părţilor: 
  - Vânzătorul - să predea cumpărătorului bunul/bunurile materiale câştigate prin licitaţie; 
  - Cumpărătorul - să plătească preţul integral în termen de 10 (zece) zile de la data 

adjudecarii bunului/ bunurilor licitate; 
- să ridice bunul/bunurile materiale câştigate  în termen de maxim 10 

(zece) zile de la achitarea sumei licitate. 
  IV. Alte clauze: 
  1 Riscul deteriorării, distrugerii, sustragerii bunurilor materiale, va fi suportat de 
cumpărător din momentul încheierii contractului. 
  2 Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate  asupra bunului la data achitării 
contravalorii bunului adjudecat. 
 Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care: 
  - Exemplarul   nr.1 la cumpărător; 
  - Exemplarul   nr.2 la compartimentul financiar al unităţii predătoare; 
  - Exemplarul  nr.3 la compartimentul de specialitate care a scos din funcţiune şi vândut 
bunul material, anexându-se la procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor vândute. 
  
 
 

VÂNZĂTOR       CUMPĂRĂTOR 
 
 DIRECTORUL GĂRZII DE COASTĂ 

 
          
CONTABIL ŞEF  
 
 
CONSILIER JURIDIC 
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                                                                                                                        Anexa 3 la nr 

              MODEL 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 
 
 

 Eu (denumirea/numele şi sediul/ adresa licitatorului) mă oblig ca în cazul în care am câştigat licitaţia 
pentru valorificarea unor bunuri materiale de resort auto (autovehicule), să fiu de acord cu conţinutul 
contractului de vânzare–cumpărare întocmit după modelul anexat caietului de sarcini de la anexa nr.1 şi să îl 
semnez în cel mult 10 zile de la data adjudecării. 
 În cazul în care nu semnez contractul de vânzare–cumpărare şi nu achit contravaloarea bunului licitat 
în termenul stabilit, sunt de acord cu pierderea garantiei de participare. 
 
 
 
 Data completării       Licitator 
 ______________                  __________________ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


