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HOTĂRÂRE 
pentru  modificarea şi completarea Hotărârii nr.76 din 26 aprilie 2004 privind aprobarea  
Regulamentului- cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului, aflate în 
administrarea Consiliului judeţean Alba 

   
 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 decembrie 2005 ; 
 Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru  modificarea şi completarea 
Hotărârii nr.78 din 28 aprilie 2004 privind aprobarea  Regulamentului- cadru de vânzare a 
bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului judeţean 
Alba; 

-Raportul nr.12688/22.11.2005 al Direcţiei juridice şi cancelarie pentru  modificarea şi 
completarea Hotărârii nr.76 din 26 aprilie 2004 privind aprobarea  Regulamentului- cadru de 
vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului 
judeţean Alba; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.1- Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină ; 

Având în vedere prevederile : 
- art.104-(1) lit. "g" şi ale art.125-(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului României  nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Hotărârii Guvernului României nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată  şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
I. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 76 din 26.04.2004 privind aprobarea  

Regulamentului - cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului, aflate în 
administrarea Consiliului judeţean Alba  , se modifică şi se completează  după cum urmează: 
 1. La  articolul 7, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„e) preţul iniţial de vânzare al imobilului reprezintă preţul de pornire a licitaţiei  stabilit 
prin raportul de evaluare a bunului, întocmit de un evaluator autorizat. Raportul de evaluare  
astfel întocmit se însuşeşte de către Consiliul judeţean Alba.”  

2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„ (2) Hotărârea Consiliului judeţean Alba  prin care se aprobă vânzarea, prin licitaţie 

publică deschisă, a  unui bun imobil va cuprinde: însuşirea raportului  de evaluare, procedura de 
licitaţie, datele de identificare ale imobilului, preţul de pornire a licitaţiei, preţul minim la care se 
poate vinde imobilul în cazul repetării licitaţiei publice, modalitatea de plată a preţului de 
adjudecare a imobilului.” 

3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„Art.9. Raportul de evaluare pentru vânzarea imobilelor proprietate privată a judeţului 
Alba se va întocmi cu cel mult 30 de zile înainte de data ţinerii şedinţei de licitaţie de către un 
evaluator autorizat, care va stabili valoarea de piaţă la data evaluării imobilului.” 

4. La articolul 11, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„e) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea imobilului, precum şi datele de 

desfăşurare a următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare;” 
5. La articolului 11, după litera k) a se litera l), cu următorul cuprins: 
„l) numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre bunul imobil sau 

bunurile imobile  scoase la vânzare.” 
6. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 
7. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduc  literele f), g)  şi h), cu 

următorul cuprins: 
„f) preţul de pornire a licitaţiei; 
 g) condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la 

licitaţie; 
 h) cheltuielile de participare.” 
8. La articolul 15, alineatul (2)  se abrogă. 
9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art.16. Direcţia de dezvoltare şi bugete, Direcţia tehnică şi Arhitectul şef vor asigura 

organizarea operaţiunilor pregătitoare licitaţiei şi desfăşurării acesteia în conformitate cu 
prezentul Regulament.” 

10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins  : 
„(2) Prin aceeaşi dispoziţie  vor fi numiţi doi membri supleanţi şi un secretar. Secretarul 

nu va fi membru al comisiei de licitaţie şi va avea ca atribuţii redactarea şi  comunicarea 
documentelor licitaţiei.” 

11. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.20. Comisia de licitaţie va avea, în principal, următoarele atribuţii: 
a) întocmirea dosarului de prezentare şi a anunţului de participare; 
b) verificarea  documentelor de participare la licitaţie a potenţialilor ofertanţi; 
c) întocmirea listei cu ofertanţii acceptaţi ; 
d) desfăşurarea şedinţei de licitaţie; 
e) întocmirea proceselor - verbale ale şedinţei sau ale şedinţelor de licitaţie, după caz; 
f) desemnarea câştigătorului licitaţiei ; 
g) emiterea  hotărârii de adjudecare.” 
12. La articolul 23 alineatul (1), după litera g)  se introduc literele h), i), j), k) şi l),  

cu următorul cuprins:   
„h) procesul verbal de scoatere din funcţiune  a imobilului care face obiectul vânzării;  
   i) extrasul  de carte funciară a imobilului; 
   j) dosarul de participare la licitaţie al fiecărui licitant; 
   k) declaraţiile privind incompatibilitatea, imparţialitatea şi obligaţia de păstrare a 

confidenţialităţii. 
   l) comunicările către licitanţi, dacă este cazul.” 
13. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul 3), cu următorul 

cuprins: 
„(3) Hotărârea de adjudecare se încheie în trei exemplare şi se semnează de comisia de 

licitaţie. Un exemplar se păstrează la dosarul licitaţiei, un exemplar se înmânează câştigătorului 
şi un exemplar  se înaintează notarului în vederea întocmirii, în formă autentică, a contractului de 
vânzare  - cumpărare .”  

14. La articolul 29 alineatul (2),  litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) certificatul de înregistrare a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului (codul unic de 

înregistrare şi anexa) sau autorizaţia pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice 
pe baza liberei iniţiative;” 



15. La articolul 29 aliniatul (2) , după litera j)  se introduce litera k), cu următorul 
cuprins: 

„k) alte documente care se consideră necesare.” 
16. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.32.-(1) Comisia de licitaţie va analiza, înainte de deschiderea şedinţei, cererile de 

înscriere împreună cu documentele însoţitoare şi va întocmi un proces - verbal  în care se va 
menţiona rezultatul analizei , semnat de membrii comisiei de licitaţie.  

               (2) Vor fi calificaţi pentru participare la licitaţie numai ofertanţii care 
îndeplinesc condiţiile cerute în dosarul de prezentare al  licitaţiei  şi care nu au debite faţă de 
Consiliul judeţean Alba şi nu sunt în litigiu cu  Consiliul judeţean Alba. 

               (3) Comisia de licitaţie va întocmi lista cu ofertanţii calificaţi şi o va afişa la  
locul desfăşurării licitaţiei cu cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea şedinţei de 
licitaţie.” 

17. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.33.-(1) Procedura care se aplică pentru vânzarea bunurilor imobile aparţinând 

proprietăţii private a judeţului Alba este cea a licitaţiei publice deschise cu strigare. 
  (2) Şedinţa de licitaţie ca avea loc în ziua, ora şi locul  indicate în anunţul de participare 

şi în dosarul de prezentare.” 
18. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.34. –(1)  Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise cu strigare este 

necesar să se califice cel puţin doi ofertanţi.  
      (2) În cazul în care la şedinţa de licitaţie nu s-au prezentat minim doi licitanţi  

sau în cazul în care nici unul dintre ei nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, 
încheindu-se proces verbal de constatare.” 

19. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.35. – (1) Repetarea licitaţiei se va face  după trecerea a cel puţin 5 zile  de la data  

precedentei, iar preţul iniţial va fi diminuat cu 20%.” 
      (2) Dacă nici la acest termen nu se  prezintă cel puţin doi licitanţi şi nu se 

oferă cel puţin preţul de pornire, se va încheia proces – verbal de constatare şi licitaţia se va relua 
după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi diminuat cu 40% faţă de prima licitaţie.” 

      (3) În cazul în care nici la al treilea termen nu se oferă cel puţin preţul de 
pornire, bunul imobil se consideră retras de la vânzare, încheindu-se proces verbal de constatare. 
Declanşarea unei noi proceduri de vânzare a bunului va fi aprobată prin hotărâre de către 
Consiliul judeţean Alba." 
 20. Articolele 39 şi 40 se abrogă. 
 21. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.41. După adjudecarea bunului în favoarea unuia dintre licitanţi, câştigătorul va fi 
anunţat de către licitator, iar şedinţa de licitaţie va fi declarată închisă. Se va încheia procesul – 
verbal al licitaţiei, care se va semna de către membrii comisiei de licitaţie şi de participanţi şi 
care va sta la baza întocmirii hotărârii de adjudecare. 

22. Articolele 42 – 56 se abrogă. 
 23. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „ Art.57. Împotriva modului de desfăşurare a licitaţiei, participanţii pot formula 
contestaţie care se depune la sediul Consiliului judeţean Alba ,  în termen de 24 de ore de la 
închiderea acesteia.” 
 24. La articolul 59, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.59- (1) Preşedintele Consiliului judeţean Alba va numi o comisie formată din 3 
specialişti din cadrul aparatului propriu  care va analiza şi va propune preşedintelui, în termen de  
maxim 5 zile de la desemnare, admiterea sau, după caz, respingerea ei, formulând o rezoluţie 
motivată . 

   (2) Rezoluţia motivată va fi comunicată contestatarului şi tuturor licitanţilor în 
termen de maxim 5 zile de la data depunerii contestaţiei.” 



 25. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.62. Rezoluţia motivată poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ  
competentă , în condiţiile Legii nr.554/2004.” 
  26. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 „Art.63.-(1) Preţul adjudecat al bunului imobil se achită în condiţiile stabilite de Consiliul 
judeţean Alba, prin hotărâre, în următoarele modalităţi: 
      a) integral, până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, 
respectiv în termen de maxim 10 zile de la data încheierii licitaţiei.  
      b) în termen de 30 de zile de la data încheierii licitaţiei, în două tranşe, din care  
prima tranşă de 50%  se achită până la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare .  
      c) în  rate, caz în care eşalonarea ratelor  se face pe cel mult 6 luni, în cadrul 
aceluiaşi an fiscal , fiecare rată urmând a fi actualizată cu indicele de inflaţie.” 
 27. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.65 În cazul în care termenul de 5 zile pentru repetarea licitaţiei  şi pentru 
comunicarea rezoluţiei motivate privind contestaţiile se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta 
se prorogă pentru prima zi lucrătoare.”  
 28 Articolul 67 se modifică  şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.67. Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare – cumpărare 
, în formă autentică, în termen de maxim 10 zile de la data licitaţiei sau, după caz, de la data 
încetării suspendării intervenite ca urmare a depunerii unei contestaţii.” 
 29. După articolul 67 se introduce articolul 68, cu următorul cuprins: 
 „Art.68.- (1) Licitanţii care au participat la o şedinţă de licitaţie se pot înscrie la 
următoarea licitaţie fără a mai achita contravaloarea dosarului de prezentare, urmând să achite 
doar taxa de participare şi garanţia, dacă au solicitat restituirea garanţiei. 
      (2) Licitantul plăteşte o singură taxă de participare la licitaţie în situaţia în care 
se înscrie, la cerere, la licitaţiile ulterioare organizate ca urmare a faptului că nu au fost cel puţin 
doi participanţi.” 
 II. Regulamentul - cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului 
Alba , aflate în administrarea Consiliului judeţean Alba , aprobat prin Hotărârea Consiliului 
judeţean Alba nr. 76/2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre se va 
republica în Monitorul Oficial al judeţului Alba, dându-se textelor o nouă numerotare.  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 PREŞEDINTE,  
 Ion DUMITREL  

            
 
 
 
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR GENERAL  
           Mariana HURBEAN  
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