
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de 
atribuire ce urmează a fi utilizate la licitație publică deschisă cu 

strigare în vederea vânzării imobilelor – GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din 
cadrul fostei ferme zootehnice Lunca, situat în intravilanului satului 

Țibucani, comuna Țibucani, județul Neamț  
 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 

şedinţa  ordinară din data de 28 februarie 2019; 

Văzând Raportul de Evaluare întocmit în luna august anul 2017 de expertul 

evaluator Ing. DANCEA CARMEN  pentru Grajdul Nr. 7 și Raportul de Evaluare 

întocmit în luna august anul 2017 de expertul evaluator Ing. DANCEA CARMEN  

pentru Grajdul Nr. 8; 

Examinând studiul de oportunitate întocmit de compartimentele de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 976 din 01.02.2019 

și documentația de atribuire, precum și expunerea de motive a primarului comunei 

înregistrat sub Nr. 977 din 01.02.2019; 

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea Nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) și ale art. 123 alin. 1 

și 2 din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând act de avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale 123 alin. (2) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă studiul de oportunitate întocmit de compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 976 din 

01.02.2019  privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea vânzării imobilelor 



intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei ferme zootehnice LUNCA, 

situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, județul NEAMŢ. 

Art. 2 – Se aprobă documentația de atribuire privind scoaterea la licitație publică 

deschisă în vederea vânzării imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din 

cadrul fostei ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, 

comuna ȚIBUCANI, județul NEAMŢ. 

 

 Art. 3 – Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Țibucani 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

Art. 4 – Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 

interesate prezenta  hotărâre. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMENEAZĂ          
 CONSILIER LOCAL,               SECRETARUL COMUNEI,                                                      

RUSU IOAN                 J U R I S T                     
                           AMBROSĂ COCA                                                                                                                 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 
Adoptată în ședința  ordinară din data 28 februaruarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinerie din totalul de 13 consilieri 
în funcţie                                                                                                                                            
Redactat și procesat C. Ambrosă 
28.02.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRIMĂRIA ȚIBUCANI 
Nr. 976 din 01.02.2019 

STUDIUL DE OPORTUNITATE 
 

privind vânzarea imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 

ȚIBUCANI, județul NEAMŢ 
 
 

 Date privind persoana juridică căreia îi aparțin imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 
şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul 
satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, județul NEAMŢ ce se vor vinde: 
COMUNA ȚIBUCANI, prin Consiliul Local al comunei Țibucani, județul 
Neamț, cu sediul în comuna Țibucani, județul Neamț; 

 Titlul juridic în baza căruia este deținut imobilul grajd nr. 2: Protocolul încheiat 
între Comisia de lichidare a patrimoniului fostei C.A.P. și Consiliul Local 
al comunei Țibucani, județul Neamț înregistrat sub nr. 151 din 7 aprilie 
1993; cu  precizarea că nu deținem acte de prorietate cu privire la terenul de 
sub construcții 

 Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică vânzarea: 
- motive de ordin economic: În prezent, aceste imobile sunt 

neutilizate, existând tendințe de ruinare pentru viitor. Există 
agenți economici care doresc achiziționarea acestor imobile; 

- motive de ordin financiar: Atragerea de surse de finanțare proprii, 
care urmează a fi direcționate în scop edilitar-gospodăresc; 

- motive de ordin social: Posibil crearea unor noi locuri de muncă 
pentru locuitorii comunei; 

- motive de mediu: Imobillele GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8, care urmează 
a se vinde sunt amplasate în cadrul fostei ferme zootehnice LUNCA, 
situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, județul 
NEAMŢ, aflate în patrimoniul Comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ – 
domeniul privat. 

 Date privind imobilile GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8, care se vind: descrierea 
acestora și specificații tehnice, adresa, vecinătăți, ansamblul în care funcționează 
acestea și condiții ce se cer pentru a nu prejudicia ansamblul, cu precizarea dacă 
bunurile care se vând sunt sau nu grevate de sarcini: 

- descrierea imobilului și specificații tehnice: Imobilile GRAJD nr. 7 şi 
GRAJD nr. 8 sunt amplasate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 
ȚIBUCANI, județul NEAMŢ, fosta fermă zootehnică LUNCA fiind 
destinate creşterii animalelor.  

La ambele imobile, STRUCTURA este realizată din cărămidă pe 
conturul clădirii, care reazemă pe fundații conținutul de beton simplu. 
Stâlpii din lemn situați central reazemă pe fundații din piatră de tip izolat. 



 FINISAJUL minim este realizat cu spoieli peste tencuială, cu 
tâmplărie metalică la ferestre și uși. Înafară de ușa metalică de acces 
care este în stare bună, restul tâmplăriei este descompletat, uzat sau 
lipsește pe alocuri. 
 ÎNVELITOAREA este de tipul fermelor de lemn, acoperită cu 
plăci de azbociment. Acestea sunt afectate de uzura fizică avansată și 
prezință lipsuri pe unele porțiuni. Nu există instalații electrice de iluminat 
și prize. Nu există record la rețeaua de energie electrică. Nu există 
instalație sanitară. 
 Nu au fost effectuate lucrări de reparații capital sau reabilitare, ci 
doar lucrări ocazionale de întreținere. 
 Vechimea clădirilor, 58 de ani, neutilizarea lor     în ultimii ani, 
lipsa lucrărilor curente de întreținere, au condus la o depreciere fizică 
semnificativă. 

- adresa: intravilanul satului Țibucani, comuna Țibucani, județul Neamț. 
- vecinătăți:: la nord și la sud – alee acces;  la  vest şi la est  - def.  

Baciu Nistor și def. Lupașcu Gheorghe . 
- Ansamblul în care funcționează acesta și condiții care se cer pentru a nu 

prejudicial ansamblul, cu precizarea dacă bunurile care se vind sunt sau 
nu grevate de sarcini: GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, 
comuna ȚIBUCANI, județul NEAMŢ; folosirea pe cât posibil a imobilelor 
care vor fi vândute conform destinației pentru care a fost create, 
respectiv, activități de creştere a animalelor; imobilul care se vinde, nu 
sunt grevate de sarcini. 

 Prețul inițial de vânzare, care este și prețul de pornire a licitației, stabilit prin 
Raportul de evaluare a bunului întocmit  de expertul evaluator Ing. DANCEA 
CARMEN : 47.430 lei (redus cu 10%) pentru GRAJDUL Nr. 7 şi 50.130 lei  
redus cu 10%) pentru GRAJDUL Nr. 8; 

 Precizarea tipului de licitație prin care se face vânzarea: licitație publică 
deschisă cu strigare; 

 Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de vânzare: 25 martie 2019. 
 
 

 
 

Insp., Acozmulesei Maria 
 

____________________________ 
Conilier, Vîrlan Titi 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET   DE   SARCINI 
 

privind vânzarea imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 

ȚIBUCANI, județul NEAMŢ 
 
 Ca urmare a existenței unor agenți economici care doresc achiziționarea prin 
cumpărare a imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei ferme 
zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, 
județul NEAMŢ preluate prin Protocolul nr. 151 din 7 aprilie 1993, încheiat între 
Comisia de lichidare a patrimoniului fostei Cooperative Agricole de Producție - Țibucani, 
județul Neamț, pe de o parte și Consiliul Local al comunei Țibucani, județul Neamț, pe 
de altă parte, care nu nu sunt utilizate în mod corespunzător, 
 Primăria comunei Țibucani, județul Neamț organizează vinderea prin licitație 
publică cu strigare a imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 
ȚIBUCANI, județul NEAMŢ, având prețul de pornire în sumă de 52.700 lei  pentru 
GRAJDUL Nr. 7 şi 55.700 lei pentru GRAJDUL Nr. 8. 
 Construcțiile au fost evaluată în anul 2017 luna august de expertul evaluator 
expertul evaluator Ing. DANCEA CARMEN . 
 Costurile efectuate până în prezent cu privire la organizarea licitației constă în: 

 Raport de evaluare:  1.000 lei 
 Anunț publicitar: 150  lei 

T O T A L:      1.150  lei 
 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI 
 



 Consiliul Local a hotărât ca licitația să se desfășoare prin ofertă deschisă cu 
strigare, licitație care va avea loc la data de 25 martie 2019, ora 10,00 la sediul 
Primăriei comunei Țibucani, județul Neamț. 
 Garanția de licitație este de 10 % din valoarea imobilului, respectiv suma de 
474 lei, (grajd 7) şi, respectiv 501 lei (grajd 8), sume ce se vor include în prețul de 
cumpărare a/ale câștigătorului-câştigătorilor, iar celor care nu vor câștiga licitația, la 
cerere, suma le va fi restituită. 
 Taxa de participare este de 1 % din valoarea imobilului, respectiv suma de 48 
lei, (grajd 7) şi, respectiv 50 lei (grajd 8), sumă care nu se va mai restitui. 
 Au dreptul de a participa la licitație persoanele fizice și/sau juridice care până la 
ora 9,30 din ziua licitației au depus la caseria primăriei garanția și taxa de participare. 
 Garanția și taxa de participare sunt valabile pentru o singură licitație. 
 Ofertanții vor prezenta un Certificat fiscal din care să rezulte că nu au datorii față 
de bugetul local. 
 Plata integrală a prețului se va face astfel: plata integrală în cel mult 25 
(douăzecișicinci) zile de la data încheierii contractului.  
 Relații suplimentare puteți obține de la Secretariatul Comisiei de Licitație din 
cadrul Primăriei comunei Țibucani, județul Neamț - tel. 0233 – 293402. Persoana de 
contact – Jr. AMBROSĂ COSMIN-VASILE. 
  
 

Președinte,                              Secretar,   Membri, 
    ________________               __________    _______________ 

         
 
 
 

 
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

privind vânzarea imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 

ȚIBUCANI, județul NEAMŢ 
 

1. Informații generale privind vânzătorul: Consiliul Local al comunei 
Țibucani, județul Neamț; cod fiscal: 2614244; adresa: Comuna Țibucani, sat 
Țibucani, județul Neamț; nr. tel. / fax: 0233 -293402; persoana de contact: Jr. 
AMBROSĂ COSMIN-VASILE. 

 
2. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare: 
Consiliul Local a hotărât ca licitația să se desfășoare prin ofertă deschisă cu 

strigare, licitație care va avea loc la data de 25 martie 2019, ora 10,00 la sediul 
Primăriei comunei Țibucani, județul Neamț. 

În cazul aplicării licitației publice deschise cu strigare, licitatorul va anunța prețul 
inițial de plecare și va preciza care sunt salturile de supralicitare premise, respectiv, 
saltul minim de 10%, dar nu mai mult de 30%. 

După începerea licitației, se primesc de la licitanți ofertele de preț care trebuie să 
respecte condițiile de salt precizate la deschiderea ședinței. Licitatorul va anunța, cu glas 
tare, de trei ore, suma oferită, cu interval de 3-5 minute între strigări. Dacă la a treia 



strigare a ultimei sume oferite nu se oferă o sumă mai mare, licitatorul va anunța 
adjudecarea vânzării în favoarea licitantului care a oferit ultima sumă. 

O dată ce unul dintre licitanți a oferit o sumă, nici un alt licitant nu va putea oferi 
această sumă, ci doar o sumă mai mare, cu respectarea pasului minim. 

Dacă după deschiderea licitației, nici un licitant nu oferă o sumă egală sau 
superioară prețului de pornire (cu respectarea pasului minim de 10%, dar nu mai mult 
de 30%), se va încheia un proces verbal în care se va face mențiune despre aceasta.  

Dacă nici după scăderea pragului (nu mai mult de 30%) nu se oferă prețul 
stabilit, bunurile vor fi retrase de la vânzare. Declanșarea unei noi proceduri de vânzare 
a bunului respectiv va fi aprobată prin hotărâre de către Consiliul Local. 

După adjudecarea bunului în favoarea unuia dintre licitanți, adjudecatarul va fi 
anunțat de către licitator, iar ședința de licitație va fi declarată închisă. Se va încheia un 
proces verbal al licitației. 
 Garanția de licitație este de 10 % din valoarea imobilului, respectiv suma de 
447 lei, (grajd 7) şi, respectiv 501 lei (grajd 8), sume ce se vor include în prețul de 
cumpărare a câștigătorului, iar celor care nu vor câștiga licitația, la cerere, suma le va fi 
restituită. 
 Taxa de participare este de 1 % din valoarea imobilului, respectiv suma de 48 
lei, (grajd 7) şi, respectiv 50 lei (grajd 8), sume care nu se vor mai restitui. 
 Au dreptul de a participa la licitație persoanele fizice și/sau juridice care până la  
ora 9,30 din ziua licitației au depus la caseria primăriei garanția și taxa de participare. 
 Garanția și taxa de participare sunt valabile pentru o singură licitație. 
 Ofertanții vor prezenta un Certificat fiscal din care să rezulte că nu au datorii față 
de bugetul local. 
 Plata integrală a prețului se va face astfel: prețul integral în cel mult 25 
(douăzecișicinci) zile de la data încheierii contractului. 

 
3. Caietul de sarcini: 
Ca urmare a existenței unor agenți economici care doresc achiziționarea prin 

cumpărare a imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei ferme 
zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna ȚIBUCANI, 
județul NEAMŢ preluate prin Protocolul nr. 151 din 7 aprilie 1993, încheiat între 
Comisia de lichidare a patrimoniului fostei Cooperative Agricole de Producție - Țibucani, 
județul Neamț, pe de o parte și Consiliul Local al comunei Țibucani, județul Neamț, pe 
de altă parte, care nu nu sunt utilizate în mod corespunzător, 
 Primăria comunei Țibucani, județul Neamț organizează vinderea prin licitație 
publică cu strigare a imobilelor intitulate GRAJD nr. 7 şi GRAJD nr. 8 din cadrul fostei 
ferme zootehnice LUNCA, situate în intravilanul satului ȚIBUCANI, comuna 
ȚIBUCANI, județul NEAMŢ, având prețul de pornire în sumă de 47.430  lei  pentru 
GRAJDUL Nr. 7 şi 50.130 lei  lei pentru GRAJDUL Nr. 8. 
 Construcțiile au fost evaluată în anul 2017 luna august de expertul evaluator 
expertul evaluator Ing. DANCEA CARMEN . 
 Costurile efectuate până în prezent cu privire la organizarea licitației constă în: 

 Raport de evaluare:  1.000 lei 
 Anunț publicitar: 150 lei 

T O T A L:    1.150  lei 
 
 4. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor: 



 - ofertele se redactează în limba și se se depun la sediul licitatorului, 
înregistrându-se în ordinea primirii lor în registrul general de intrare-primire al primăriei, 
precizându-se data  şi ora; 
 - datele de identificare a ofertantului; 
 - datele de identificare ale bunului pentru care se solicită înscrierea la licitație;  
 - cererea de înscriere la licitație va fi însoțită de următoarele documente: 
buletinul sau cartea de identiditate a persoanei participante (copie), pentru ofertanți 
personae fizice; 
 - certificatul de înmatriculare al societăților comerciale sau autorizația pentru 
persoanele fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative (copie);  
 - împuternicire dată participantului de către ofertant pentru a participa la licitație 
în numele său; 
 - dovezile de plată a taxei de participare și a garanției (copie);  

- certificat doveditor din care să rezulte că ofertantul nu are datorii către bugetul 
local. 
  

5. Informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru 
stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor: 
 - să întrunească în totalitate instrucțiunile privind modul de elaborare și 
prezentare a ofertelor; 
 - să ofere cel puțin prețul de pornire stabilit prin Raportul de evaluare; 
 
 6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac: 
 Împotriva modului de desfășurare a licitației, participanții pot formula contestație, 
în termen de 24 de ore de la închiderea procedurii, în cazul licitației publice deschise cu 
strigare. 
 Contestația se adresează primarului, care va numi o comisie, formată din trei 
specialiști din cadrul aparatului de specialitate, care va analiza și va propune primarului, 
în termen de 3 zile de la primire, admiterea sau respingerea ei, după care acesta va 
emite o dispoziție în acest sens. 

Contestația suspenda desfășurarea în continuare a procedurii de vânzare, până la 
rezolvarea ei de către primar. 
 În cazul admiterii contestației, licitația va fi anulată și procedura de vânzare va fi 
reluată de la momentul anunțului publicitar. 
 Dispoziția de respingere sau de admitere a contestației poate fi atacată la 
instanța de contencios administrative competentă, în spetă, Tribunalul Neamț, în 
condițiile Legii nr. 554/2004. 
 Prin dispoziția primarului de admitere a contestației și anularea licitației, se va 
stabili un termen pentru repetarea licitației, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. 
Dispoziția se comunică tuturor ofertanților. 
 

7. Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii: 
Căștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare în 

termen de 25 zile de la data licitației publice deschise cu strigare, în condițiile stabilite, 
cu plata integrală a prețului. 

În cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic dovedite, 
contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat în termenul stabilit din vina 
adjudecatarului, acesta pierde dreptul de cumpărare a bunului, precum și dreptul la 



restituirea garanției de participare și poate fi obligat la plata daunelor cauzate. În acest 
caz, procedura de licitație va fi reluată. 

Atunci când termenul de 25 zile pentru încheierea contractului de vânzare-
cumpărare cade într-o zi nelucrătoare, se prorogă pentru prima zi lucrătoare. 
 

 

 

 

 

 

 

 


