
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                                    
COMISIA PENTRU APLICARE
A LEGII NR. 550/2002              

CAIET DE SARCINI

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE PRIVIND VÂNZAREA IMOBILULUI SITUAT 

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, BLD. EROILOR NR. 23,25, IULIU MANIU 18,16, AP. 5

CAP. I. DATE GENERALE

Licitația publică cu strigare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002

actualizată, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări

servicii  aflate în administrarea consiliilor locale precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor

autonome de interes local și a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea

normelor metodologice de aplicare a Legii nr. nr. 550/2002, a H.C.L. nr. 391/2019 și  a H.C.L. nr.

392/2019.  

Licitația publică cu strigare, va avea loc la sediul vânzătorului din Cluj-Napoca, str. Moților

nr. 1-3, Sala de sticlă, telefon 0264/596030 int. 5166, în data de 18.07.2019, începând cu ora 10:00.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3

vinde prin licitație publică cu strigare,  spațiul  comercial  situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  Bld.

Eroilor Nr. 23,25, Iuliu Maniu 18,16, Ap. 5.

Spațiul este înscris în C.F. colectiv  nr. 251192-C1, C.F. individual  nr. 251192-C1-U16, nr.

topografic 20/1/V, cu suprafața utilă de 26,70 m.p., compus din: 1 birou, 1 WC, cu părțile indivize

comune aferente în cotă de 0,77/100 parte înscrise în cartea funciară colectivă 127781.

Adjudecarea  spațiului  de  mai  sus  se  va  face  raportat  la  datele  conținute  în  raportul  de

evaluare.

Prețul de pornire la licitația publică cu strigare este de 183.640 lei, echivalent a 39.240 euro,

calculat la cursul euro/leu de 1 euro = 4,7586 lei, valabil la data de 07.05.2019. Prețul nu conține

TVA. Prețul de pornire va fi actualizat la cursul leu/euro valabil în ziua licitației.

CAP. II. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Solicitanții vor completa o cerere de înscriere, vor achita taxa de participare și garanția de

participare conform procedurilor de mai jos și a anunțului de vânzare publicat în ziare.

În ordinea înscrierii solicitanții vor primi un număr de participare la licitație. 

Cererea de înscriere, taxa de participare, garanția de participare, împreună cu documentele



necesare  în  vederea  participării  la  licitația  publică  cu  strigare  se  vor  depune  până  la  data  de

16.07.2019, ora 12:00, la Registratura primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7. 

Taxa  de  participare  la  licitație  în  valoare  de  500  lei  se  achită  la  casieria  primăriei

Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până la

data de 16.07.2019, ora 10:00.

Garanția de participare la licitație, în valoare de 3.000 lei ce include și costul caietului de

sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a

spațiului se depune la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr.

RO17TREZ2165006XXX006924, până în data de 16.07.2019, ora 10:00.

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de 10 zile de la data

desfășurării  licitației,  la  cererea  acestora.  Ofertantul  declarat  câștigător  va  pierde  garanția  de

participare la licitație dacă după declararea lui ca și câștigător renunță să cumpere spațiul sau nu

achită  prețul  de  adjudecare  integral  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  procesului  verbal  de

adjudecare. Neplata prețului de adjudecare de către câștigător, în termen de 30 de zile de la data

procesului  de adjudecare  duce  la:  anularea  tuturor  formelor  de  licitație,  a  procesului  verbal  de

adjudecare, pierderea garanției și pierderea bunului adjudecat, licitația urmând a fi repetată. 

CAP. III. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin licitaţie publică cu

strigare,  cu  adjudecare  la  cel  mai  mare  preţ  obţinut.                           

Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă s-au prezentat cel

puţin  3  ofertanţi.                                                  

Licitaţia se desfăşoară dupã regula licitaţiei competitive, respectiv la un preţ în urcare, în

funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din preţul de

pornire.                            

În cazul în care nu se oferă preţul minim de vânzare, licitaţia va fi reluată după publicarea

unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de

7  zile  înainte  de  data  ţinerii  celei  de-a  doua  licitaţii.                     

A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi.

În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o oferta de cel puţin 50% din preţul

minim  de  vânzare,  comisia  de  licitaţie  poate  solicita  participanţilor  formularea  de  oferte  de

cumpărare cu plata preţului în rate. 

Ofertantul  declarat  câștigător  urmare  desfășurării  licitației  va  achita  integral  prețul  de

adjudecare în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare întocmit de Comisia

de aplicare a Legii nr. 550/2002, în caz contrar acesta va pierde garanția de participare la licitație iar



toate actele de licitație se anulează. În această situație licitația se va repeta în condițiile Legii nr.

550/2002, actualizată. 

Spațiul cumpărat, nu poate fi înstrăinat prin acte între vii și nu poate fi folosit decât pentru

activități de producție, de comerț și de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

CAP. IV. DOCUMENTE NECESARE

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română ori  străină,  care are

calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoană

juridică de drept public sau o societate comercială la care statul român este acționar majoritar.

Documente necesare pentru participare la licitație:

a) Pentru societăți comerciale:

1. Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul

constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare

fiscală;

2. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

3. Dovada  privind  achitarea  obligațiilor  fiscale,  prin  prezentarea  unui  certificat  de  atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

4. Declarație  autentică  notarială  de  propria  răspundere  a  reprezentatului  legal  al  societății

comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale:

1. Copie după actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea

competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

2. Copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalificarea ofertantului

respectiv, el nemaifiind luat în calcul la numărul ofertanților care participă la licitație. 

Se acceptă valabilitatea documentelor  prezentate  de  către  ofertanții  participanți  la  prima

licitație în caz de repetare sau reluare a licitației. 

Pentru  ofertanții  calificați  la  prima  licitație  nu  se  mai  datorează  taxa  și  garanția  de

participare. 

Relații suplimentare la camera 88, str. Moților nr. 1-3, Primăria Municipiului Cluj-Napoca,

în intervalul orar 09:00–10:00 și 14:00–16:00, telefon 0264/596030, interior 5166.


