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INSTRUCŢIUNI PRIVIND DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE 
CU STRIGARE organizată pentru vânzarea unui cal (femela) de la 
Grădina Zoologică din Oradea, subunitate aflată în subordinea SC 

Administrarea Domeniului Public SA Oradea  
1. OBIECTUL  LICITAŢIEI. CANTITATEA DE ANIMALE SI PREŢUL DE 

ÎNCEPERE A LICITAŢIEI 
Calul va fi vândut pornind de la preţul cu TVA menţionat in tabelul de mai 
jos: 
Nr.crt.          Denumirea speciei     UM 

    Buc 

Nr. exemplare   Preţ estimat (lei) 

           

1  1 cal  (femela) cu varsta de 
6 ani, de culoare sura si din 
rasa semigreu. 

 

      1              1  2. 500 lei 

      2.   LOCUL UNDE POATE FI VĂZUT:  

Oradea, Str. Matei Basarab (sediul Grădinii Zoologice). Calul poate fi văzut 

in prezenta unui angajat al SC Adiministraţia Domeniului Public SA Oradea 

Solicitările se vor programa la nr. Tel. 0259/479-148, Secretariat SC ADP SA Oradea 
                    3.   VALOAREA SALTURILOR DE SUPRALICITARE 

procentual în cuantum de 1 % : 



Nr.crt       Denumirea animalului    UM 

    buc 

 Pretul estimat 

          lei 

Pretul cu salt 

          lei 

1     1 cal femela cu varsta de 

6 ani, de culoare sura si din 

rasa semigreu. 

      1    2. 500       2.525 

                     4. MODALITĂŢI DE PLATA A CONTRAVALORII ANIMALELOR LICITATE 

     Pentru persoane fizice: - în numerar la casieria unităţii 

Pentru persoane juridice: - in numerar sau cu ordin de plata in contul deschis 

la BCR Oradea 

    Câştigătorul licitaţiei este obligat sa semneze contractul de vânzare-

cumpărare şi să achite integral preţul adjudecat al animalului, în maxim 5 zile 

de la data licitaţiei. 

                      5. CONDIŢIILE DE ADMITERE LA LICITAŢIE 

-  cerere de participare la licitaţie însoţită de : 

- copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului 

pentru persoane juridice 

-   copie de pe actul de identitate pentru persoane fizice 

-  chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie 

eliberată de casieria instituţiei publice 

         Taxa de participare la licitaţie a fost stabilita in considerarea 

prevederilor punctului 6.3 din HG 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a  bunurilor aparţinând instituţiilor 

publice, la un cuantum de 30 lei, pentru animalele a căror valoare estimativă 

este mai mare sau egala cu 200 de lei. 
                    6. TERMENUL LIMITA DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE 
CĂTRE PARTICIPANŢI: 

Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc 

începând cu data de 19.10.2015 şi până cel târziu pe data de 21.10.2015, 

ora 10:00, la secretariatul  SC ADP SA Oradea. Prin urmare, termenul limita 



pentru depunerea cererilor şi documentelor de participare este data de 

21.10.2015, ora 10:00. 

                   7. DATA SI LOCUL DE DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

Licitaţia va începe la data de 21.10.2015, ora 12:00, la Grădina Zoologică 

din Oradea, str. Matei Basarab nr.1 
                   8. DATA DE DESFĂŞURARE A URMĂTOAREI LICITAŢII IN CAZ DE 
NEADJUDECARE – 28.10.2015, oar 12.00 

preţul diminuat cu 20% conform prevederilor punctului 5.6 din OUG 841/1995 
actualizata pana la 19.05.2005 

                  9. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 

      Licitaţia se desfăşoară sub îndrumarea comisiei de licitaţie. 

     Nu pot participa la licitaţie, in calitate de cumpărători, membrii comisiei 

de evaluare, membrii comisiei de licitaţie si nici soţul (soţia), fraţii, copiii si 

părinţii acestor membri. Comisia de licitaţie va analiza documentele 

prezentate si va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzând de la 

participare pe cei care nu au prezentat in totalitate, până la începerea 

licitaţiei, documentele de participare. 

Şedinţa de licitaţie este condusa de preşedintele comisiei de licitaţie. 

      În ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei, in cazul in care sunt 

minimum doi participanţi la licitaţie pentru acelaşi animal, preşedintele 

comisiei de licitaţie: 

- anunţa obiectul licitaţiei, 

- face prezenta participanţilor la licitaţie 

- constata daca sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea 

acesteia, inclusiv cele de publicitate 

- anunţa preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu 

precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. 



In cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau in 

cazul in care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se 

va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare. 

     Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, oferta care 

trebuie sa respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. 

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant. 

Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, 

preşedintele comisiei de licitaţie anunţa adjudecarea licitaţiei in favoarea 

participantului la licitaţie care a oferit ultima suma. 

     După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, 

se declara închisă licitaţia, in urma căreia se întocmeşte procesul-verbal 

care se semnează de către comisia de licitaţie si de către participanţii la 

licitaţie. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii in cazul in care 

consideră ca nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la sediul instituţiei publice care 

a organizat licitaţia, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia. 

Instituţia publică este obligata să soluţioneze contestaţia in termen de 5 zile 

de la depunerea acesteia. 

        Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-

cumpărare şi să achite integral preţul adjudecat al animalelor in maxim 5 zile 

de la data licitaţiei. Cheltuielile legate de ridicarea si transportul animalelor la 

destinaţie cad in sarcina cumpărătorului. 

•        Câştigătorul licitaţiei este obligat sa ridice calul de pe amplasamentul pe 

care acesta se găseste imediat ce a făcut plata la casieria SC ADP, dar nu 

mai târziu de 5 de zile de la data desfăşurării licitaţiei. Animalul vândut şi 

documentele acestuia vor fi predate cumpărătorului după efectuarea 

integrala a plăţii acestora. 



•         Toate drepturile si obligaţiile părţilor vor fi consemnate în contractul de 

vânzare-cumpărare încheiat 

•        Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin instrucţiunile de 

participare la licitaţie se consideră însuşite de ofertant. 
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