
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - 

fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba  

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 27 septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a 

imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a 

Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 

judeţul Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare 

prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul 

aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba; 

          - raportul de specialitate nr.19541/9 septembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Luând în considerare: 

- raportul de evaluare înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17255/3 

august 2021 cu privire la bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”, 

proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 20, judeţul Alba (recepţionat prin Procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 

17867/11 august 2021);  

- Regulamentul de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul 

Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020; 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 58 din 24 aprilie 2003 privind trecerea unor 

bunuri din domeniul public al Judeţului Alba în domeniul privat al Judeţului Alba. 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1  Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art.  363-364  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare.  

- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



 

 

 

Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare privind stabilirea oportunităţii vânzării 

imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată 

a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, compus din „Clădire-parţial - fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 

2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în 

cotă de 592/1251 mp şi anexe, cuprinzând obiectivele: „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă 

desfăşurată totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren 

aferent în suprafaţă totală de 109 mp, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a  prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se însuşeşte Raportul de evaluare a imobilului menţionat la art. 1, întocmit de 

evaluator autorizat SC AXACONSULT SRL, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. (1) Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă cu oferta la plic 

închis, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, compus din „Clădire-parţial - fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 

2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, teren aferent în 

cotă de 592/1251 mp şi anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă 

desfăşurată totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren 

aferent în suprafaţă totală de 109 mp. 

 (2)  Se aprobă prețul minim de vânzare al imobilului menționat la alin. 1, în 

cuantum de 1.763.100,00 lei, care va constitui și prețul de pornire al licitației. 

 (3) Organizarea şi desfăşurarea licitației se face în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- județul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 282/27 noiembrie 2020 şi ale actelor 

normative în vigoare. 

Art. 4. Se aprobă Nota de fundamentare şi Documentaţia de atribuire în vederea vânzării  

imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată 

a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 

judeţul Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, 

să îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa 

notarului public.   

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi al Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjAlba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, , 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

                                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 205 

Alba Iulia, 27 septembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 2, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. dd din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28 

Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 4 



 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

       

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 septembrie 2021 

 

 

 

 

Notă fundamentare  

privind stabilirea oportunităţii vânzării imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 
 

 

 

I. Informațiile cuprinse în nota de fundamentare se referă la: 

 

II. Necesitatea/necesitățile identificate: 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

Denumirea necesității identificate:  

Scoaterea la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de 

bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din: 

- „Clădire - parţial-fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în 

C.F. nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp  

- anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp. 

 

III. Descrierea pe scurt a necesității identificate: 

Imobilul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 20, a fost preluat ca investiţie 

în curs de realizare, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome 

„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2001, prin 

Protocolul de predare preluare nr. 191-364/24.01.2002.  

În prezent, imobilul este proprietate privată a Judeţului Alba şi se află în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba.  

Imobilul a fost proiectat şi realizat ca sediu de bancă, cu un singur utilizator, 

compartimentarea şi distribuirea spaţiilor s-a făcut cu precădere din punct de vedere al 

reprezentării băncii, respectiv cu holuri şi scară principală foarte ample, în detrimentul spaţiului 

destinat birourilor. Singurele accese la spaţiul predat Consiliului Judeţean Alba, sunt pe scara 

metalică de incendiu, situată în spatele clădirii şi pe scara secundară foarte îngustă. Diferenţa 

între cota terenului sistematizat şi etajul 1 este de circa 13 m. Amenajarea imobilului de către 

Consiliul Judeţean Alba presupune reproiectarea spaţiilor la nivelul compartimentărilor, 

structurii de rezistenţă şi instalaţiilor. 

Stabilirea oportunităţii scoaterii la 

vânzare prin licitaţie publică a unui 

imobil proprietate privată a Judeţului 

Alba  

 

X 



 
 

Pentru a se evita degradarea în timp a imobilului, au fost demarate proceduri de vânzare a 

imobilului în cauză, prin licitaţie publică, în anii 2001, 2002, 2008 şi 2011, în urma cărora nu a 

fost desemnat niciun câştigător. 

De asemenea compartimentarea actuală a clădirii nu permite desfăşurarea activităţii 

întregului aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în condiţii optime. Clădirea necesită 

investiţii substanţiale pentru o funcţionalitate normală.    

 Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat toate instituţiile publice din judeţ, care au solicitat în 

trecut alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu titlu gratuit în 

proprietatea lor a acestui imobil, şi anume:  

- Instituţia Prefectului / Judeţul Alba, prin adresa nr. 8841/19.04.2021, 

- Primăria Municipiului Alba Iulia, prin adresa nr. 8839/19.04.2021, 

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-  Centrul Judeţean Alba, prin adresa nr. 

8997/20.04.2021, 

- Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, prin adresa nr. 

9002/20.04.2021, 

- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin 

adresa nr. 9006/20.04.2021, 

- Serviciul de Probaţiune Alba, prin adresa 9005/20.04.2021,  

- Judecătoria Alba Iulia şi Tribunalul Alba, prin adresa nr. 8999/20.04.2021, 

- Biroul Vamal de Interior Alba, prin adresa nr. 9001/20.04.2021, 

- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prin adresa nr. 8998/20.04.2021. 

Niciuna dintre aceste instituţii nu şi-a prezentat intenţia de preluare cu titlu gratuit al 

acestui imobil. 

Întrucât imobilul nu este utilizat şi se degradează, se consideră oportună şi se propune 

scoaterea la vânzare a acestuia, în vederea realizării unei eficiente gestionări a patrimoniului 

privat al UAT - Judeţul Alba. 

Pentru vânzarea bunurilor aflate în Domeniul privat al Judeţului Alba este necesară 

stabilirea unui preţ minim de vânzare determinat ca fiind valoarea cea mai mare dintre preţul de 

piaţă determinat printr-un raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice 

autorizaţi în condiţiile legii şi selectaţi prin licitaţie publică  şi valoarea de inventar a imobilului. 

Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare 

revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.  

În acest sens a fost întocmit un Raport de de evaluare al imobilului, întocmit de evaluator 

autorizat SC AXACONSULT SRL, selecţionat prin achiziţie publică directă, conform 

Raportului de achiziţie directă al Consiliului Judeţean Alba nr. 14912/05.07.2021. Raportul de 

evaluare a fost recepţionat prin Procesul verbal de recepţie a serviciilor nr. 17867/11.08.2021. 

Sumele obţinute din vânzarea bunului imobil proprietate privată a Judeţului Aba, se vor 

face venit la bugetul Judeţului Alba. 

 

IV. Descrierea bunului imobil care face obiectul vânzării  

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul 

Alba, compus din : 

 construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

 anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp. 

 

V. Destinaţia bunului care face obiectul vânzării 
Bunul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, este înscris în  

 CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II nu are stabilită destinaţia, are 

categoria de folosinţă construcţii 

 CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, are categoria de 

folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi 

specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de 



 
 

Distribuţie a Energiei Electrice România SA. 

VI.  Preţul minim al vânzării 

 Preţul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin 

raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile 

legii, şi selectaţi prin licitaţie publică şi valoarea de inventar a imobilului.  

 

VII. Garanţia de participare   
Garanţia de participare la licitaţia publică de vânzare, se stabileşte la 3% din preţul minim 

de vânzare. 

 

VIII. Legislaţia în baza căreia se va scoate la vânzare imobilul priprietate privată a 

Judeţului Alba: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 282/27 noiembrie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art.  363-364  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 ( Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare  

 - prevederile Raportului de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub 

nr.   pentru bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, care se scoate la vânzare prin licitaţie publică;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 205/27 septembrie 2021 
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 şi  

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

în vederea vânzării  imobilului „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă,  

anexe şi terenul aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ  

în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 

 

 

 

 

I. NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

a.) Descrierea bunului imobil care urmează a fi vândut: 

Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul 

Alba, compus din: 

- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

- anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp 

 

     b. ) Destinaţia bunului care face obiectul vânzării 

Bunul „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, este înscris în  

 CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. – nu are stabilită destinaţia, categoria de folosinţă 

construcţii 

 CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de 

folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor top 1839/1/2/II  apă şi 

post trafo” şi specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România SA. 

 

c.) Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică prodcedura de 

vânzare 

Întrucât imobilul nu este utilizat şi se degradează, se consideră oportună şi se propune 

scoaterea la vânzare a acestuia, în vederea realizării unei eficiente gestionări a patrimoniului 

privat al UAT Judeţul Alba. Consiliul Judeţean Alba a înştiinţat instituţiile publice din judeţ, care 

au solicitat în trecut alocarea unor spaţii în vederea funcţionării, de posibilitatea transferării cu 

titlu gratuit în proprietatea lor a acestui imobil, însă nu au fost interesate. 

Sumele obţinute prin vânzarea bunului imobil proprietate privată a Judeţului Aba se vor 

face venit la bugetul Judeţului Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 

 

Documentaţia de atribuire este alcătuită din: 

1. Caietul de sarcini 

2. Fişa de date a procedurii 

3. Contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii 

4. Formulare şi modele de documente 

 
 

CAIET DE SARCINI 

privind scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a imobilului „Clădire-parţial - 

fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba 

 

 

CAPITOLUL I 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 I.1. Date de identificare ale titularului dreptului de proprietate 

Denumire proprietar: Judeţul Alba - Domeniu privat, legal reprezentat prin 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

Administrator: Consiliul Judeţean Alba 

Adresa: Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba 

Telefon: 0258/813380, 813382 

Fax: 0258/813325 

E-mail: cjalba@cjalba.ro 

 I.2. Date de identificare ale organizatorului licitaţiei 

 Consiliul Judeţean Alba 

 Adresa: Municipiul alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba 

 Cod fiscal: 4562583 

 Telefon: 0258/813380, 813382 

Fax: 0258/813325 

 E-mail: cjalba@cjalba.ro 

 I.3. Procedura aplicată: licitaţie  publică deschisă cu ofertă la plic închis 

 Temei legal: 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba  nr. 282/27 noiembrie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba 

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. b, art.  363-364  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 555 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 ( Noul Cod Civil), republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare  

 - prevederile Raportului de evaluare înregistrat la sediul Consiliului Judeţean Alba sub 

nr.   pentru bunul imobil „Clădire-parţial - fostă sediu de bancă şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, care se scoate la vânzare prin licitaţie publică 

I.4. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitaţie 

Documentele de participare la licitaţie vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Alba, 

până la data specificată în anunţul de licitaţie. 

I.5. Data şi locul organizării licitaţiei 

Licitaţia se organizează în data specificată în anunţul de licitaţie, la sediul Consiliului 

Judeţean Alba din Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba.  
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CAPITOLUL II 

PREZENTAREA IMOBILULUI CARE FACE OBIECTUL VÂNZĂRII 

 

  II.1. Denumirea imobilului şi adresa, destinaţia  

„Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent” - imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din: 

- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

- anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp. 

Destinaţia bunului care face obiectul vânzării: 

Bunul „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate 

privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, este înscris în  

- CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II – nu are stabilită destinaţia, categoria 

de folosinţă construcţii 

- CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de 

folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi 

specificaţia că (transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de 

Distribuţie a Energiei Electrice România SA). 

 

 II.2. Regimul juridic al imobilului 

 

Referitor la regimul juridic, declarăm că bunul imobil situat administrativ în municipal 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20,  compus din: 

- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

- anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp, 

 este proprietate privată a Judeţului Alba, iar din punctul de vedere al publicităţii 

imobiliare, imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 71089-C1-U2  şi în Cartea Funciară nr. 

70857 Alba Iulia. 

 Din foaia de sarcini a extrasului de Carte Funciară, rezultă că imobilul nu este grevat de 

sarcini. 

 

  II.3. Elemente constructive ale imobilului 

 Construcţia fost sediu bancă 

 Regimul de înălţime: subsol (parţial) 192,65 mp, parter 31,10 mp, cota 3,50 m 43,95 mp, 

mezanin 85,40 mp, etajul I 585,10 mp , etajul II 491,50 mp, etajul III 450,40 mp şi pod 

129,40mp ( total 2009,50 mp). 

 Anexa clădire post trafo şi rezervor de apă pentru incendiu (transformatorul de curent 

situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România 

SA): 

 Regim de înălţime: S+P 

 Înălţimea 4,00 m 

 Suprafaţa desfăşurată 92,31 mp 

 Suprafaţa construită 54,30mp 

 Suprafaţa totală (înscrisă în CF) 108,60mp 

 Data punerii în funcţiune : anul 2000 

 Date constructive: 

 Fundaţii din beton , cadre, diafragme, şi planşee de beton armat 

 Pereţii exteriori de rezistenţă şi pereţi neportanţi ataşaţi structurii constructive 

 Utilităţi: branşament la apă, racord de canalizare şi alimentare cu energie electrică sunt 

comune pentru cei 2 proprietari ai clădirii. Postul trafo este administrat de către Electrica, dar 

suprafaţa clădirii este inclusă în imobilul care face obiectul vânzării 



 
 

 Scara de acces între mezanin şi etajul I este în faza de cofrare şi armare parţial 

 Accesul în clădire este situat lateral şi nu este dimensionat corespunzător capacităţii 

spaţiului 

 Pereţii sunt tencuiţi la interior în proporţie de 80 %, iar pardoselile interioare nu sunt 

realizate 

 Grupurile sociale de la subsol nu sunt amenajate 

 Subsolul ( parţial) nu are ventilaţie directă 

 Sistemele de alimentare cu apă, canalizare şi energie electric sunt realizate doar parţial 

 Există infiltraţii de apă la nivel superior care au distrus porţiuni din faţadă, datorită 

înfundării reţelei de scurgere. 

 

 

CAPITOLUL III 

CONDIŢII GENERALE ALE VÂNZĂRII ŞI REGIMUL DE EXPLOATARE 

A BUNULUI CARE FACE OBIECTUL VÂNZĂRII 

       

 Titularul dreptului de proprietate publică are obligaţia să publice anunţul de licitaţie în 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a sau într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul 

de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii 

electronice. 

 Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către 

Consiliul Județean Alba  şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

 a.) informaţii generale privind titularul dreptului de proprietate, precum: denumirea, codul 

de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

 b.) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să fie vândut; 

 c.) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi 

datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul titularului  dreptului de proprietate de 

la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru 

obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 

 d.) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie 

depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 

 e.) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 

 f.) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 

 g.) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

 Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin  20 de zile calendaristice înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

  Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. 

  Titularul dreptului de proprietate are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele 

modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate: 

 a.) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la 

conţinutul documentaţiei de atribuire; 

 b.) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare, în scris  în acest 

sens, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. 

  Titularul dreptului de proprietate  are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea 

documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării 

documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia. 

  Titularul dreptului de proprietate are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de 

atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. 

  Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la 

dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 

zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. 

  Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de 

către titularul dreptului de proprietate a perioadei prevăzute să nu conducă la situaţia în care 



 
 

documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de 

data-limită pentru depunerea ofertelor. 

  Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. 

 Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără 

ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile 

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

  Titularul dreptului de proprietate  are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de 

întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, 

documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat 

clarificările respective. 

 Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu 

cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. 

  În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel 

titularul dreptului de proprietate în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut, acesta din urmă 

are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară 

pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele 

interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

  Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie 

au fost depuse cel puţin două oferte valabile. 

 

 Organizarea și desfășurarea licitației 
 Comisia de evaluare a ofertelor, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi 

mai mic de 5, numită prin dispoziția titularului dreptului de proprietate, adoptă decizii în mod 

autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei. 

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale caietului de sarcini, titularul dreptului de 

proprietate are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de 

persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea 

informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea 

ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 

Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau 

străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a.) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 

b.) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

c.) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a 

contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

d.) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare ( formularul 1). 

Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie 

publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 

ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează 

pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la 

licitaţie.  

 

Încheierea contractului 

Contractul de vânzare se încheie între titularul dreptului de proprietate a bunului imobil şi 

câştigătorul licitaţiei. 

 În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de participare va fi 

restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub condiția angajării 

că nu vor depune contestație asupra procedurii de licitație. 

 În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi restituită după 

încheierea contractului de vânzare. 

 Contractul de vânzare se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. 

 Contractul de vânzare se autentifică notarial, sub sancţiunea nulităţii. 

 Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului 

înainte de expirarea termenului. 



 
 

 Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de 

la data încheierii contractului de vânzare autentificat notarial. 

 Titularul dreptului de proprietate (vânzătorul) are următoarele drepturi şi/sau obligaţii: 

 a.) să transmită proprietatea bunului imobil cumpărătorului; 

 b.) să predea bunul pe bază de proces-verbal, la termen; 

 c.) să încaseze prețul, în conformitate cu dispoziţiile contractului de vânzare; 

 d.) să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor bunului; 

  Titularul dreptului de cumpărare (cumpărător) are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a.) să preia bunul cumpărat; 

 b.) să plătească prețul ofertat la termenul/termenele stabilite prin contract; 

 

 Procedura de contestare 

 Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un  

act  al titularului dreptului de proprietate, prin încălcarea dispozițiilor legale și administrative în 

vigoare, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea titularului dreptului de 

proprietate de a emite un act, de  a  recunoaşte dreptului pretins sau a interesului legitim, mai 

întâi pe cale administrativă, iar ulterior, la instanțele judecătorești competente. 

 În sensul acestor prevederi, prin persoană vătămată se înţelege orice persoană fizică sau 

juridică, română sau străină care: 

 - are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație; 

 - a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al titularului 

dreptului de proprietate, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în 

termenul stabilit a unei contestații privind respectiva procedură de licitație.  

 Prin act al titularului dreptului de proprietate se înţelege orice act administrativ, orice 

altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea 

în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de prezentul regulament, omisiunea ori refuzul 

de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de 

licitație. 

 Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care apreciază că nu s-au 

respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul titularului dreptului de 

proprietate  care a organizat licitaţia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii 

licitaţiei. 

  Titularul dreptului de proprietate organizator al licitaţiei este obligat să soluţioneze 

contestaţia în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin comisia de 

soluționare a contestațiilor numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției, comisie din 

care vor face parte reprezentanții al U.A.T. - Județul Alba. 

 După primirea unei contestaţii, comisia de soluționare a contestațiilor are dreptul de a 

adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor formulate prin 

contestaţie. 

  Titularul dreptului de proprietate organizator a licitației va comunica măsurile de 

remediere adoptate, atât contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la procedura de 

licitație, în termen de maxim 2 zile de la data  contestaţiei. 

  După soluționarea contestației, în cazul în care persoana vătămată intenționează 

introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția organizatoare 

cu privire la intenția sa. Lipsa notificării prevăzute nu împiedică introducerea cererii în faţa 

instanţelor de judecată. Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de licitație. 

 

CAPITOLUL IV 

ELEMENTE DE PREŢ 

 

 Preţul de pornire al licitaţiei 
 Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.763.100,00 lei, preţ stabilit conform Regulamentului 

de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al UAT-Judeţul Alba. 

 Preţul minim de vânzare este valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin 

raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, 



 
 

şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului. ( conform art. 14 din 

Regulamentul de vânzare a bunurilor immobile aflate în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba).  

  

  

CAP. V CERINŢE PRIVIND CALIFICAREA OFERTANŢILOR 

 

Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

- a achitat toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare; 

- a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele 

solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; 

- face dovada că are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a 

taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; 

- nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare (formularul 1- persoane juridice). 

 

CAP. VI CONDIŢII DE VALABILITATE A OFERTELOR,  

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR,  

REGULI FORMALE DE DEPUNERE A OFERTELOR 

 

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei 

de atribuire. Ofertele se redactează în limba română. 

 Ofertele se depun la sediul Consiliului Judeţean Alba, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 20, 

municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 

înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în Registrul „Oferte de 

vânzareˮ,  precizându-se data şi ora. 

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul 

exterior va trebui să conţină: 

a.) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de 

ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări (formularul 5 şi formularul 6); 

b.) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor 

autorităţii contractante;  

Pentru persoanele juridice: 

- certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului ( din care să rezulte că nu este 

în faliment, nu are activitatea suspendată voluntar, sediul social, administratorul ofertantului) 

- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului statului (din care 

să rezulte că nu are datorii) 

- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului local 

- împuternicire/procură pentru participare la licitaţie 

- cartea de identitate a persoanei care participă la licitaţie 

- certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului-xerocopie. 

Pentru persoanele fizice: 

- cartea de identitate a persoanei care participă la licitaţie 

- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului statului (din care 

să rezulte că nu are datorii) 

- certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor datorate bugetului local 

c.) perioada de valabilitate a ofertei;(formularul 6) 

d.) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute în perioada de valabilitate a ofertei; 

e.) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini;(formularul 7) 

f.) dovada achitării garanției de participare; 

g.) orice alte acte și informații solicitate de către titularul dreptului de proprietate și 

menționate în documentația de atribuire. 

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea 

ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.(formular ofertă) 

Oferta va fi depusă în 2 (două) exemplare. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie 

semnat de către ofertant. 

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 



 
 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 

valabilitate stabilită de titularul dreptului de proprietate (90 de zile începând cu data şi ora 

înregistrării ofertei) 

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru 

depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa 

majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Oferta depusă la o altă adresă a titularului dreptului 

de proprietate  decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează 

nedeschisă. 

Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, titularul dreptului de proprietate, prin comisia de evaluare, urmând a lua 

cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către 

toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei. 

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 

valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 

urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 

evaluare şi de către ofertanţi. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul 

dreptului de proprietate informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte 

au fost excluse, indicând motivele excluderii. 

În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două 

oferte valabile, titularul  dreptului de proprietate este obligată să anuleze procedura şi să 

organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii de vânzare stabilită în documentaţie. 

 

Criteriile de atribuire a contractului de vânzare 

(1) Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt: 

a.) cel mai mare preț ofertat , pondere 70 % ( formular ofertă) 

b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor, pondere 20% (pentru persoane 

juridice ultimul bilanţ, pentru persoane fizice formularul 2) 

c.) protecţia mediului înconjurător, pondere 5% ( formularul 3) 

d.) condiţii specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării, pondere 

5%.(formular 4) 

Se depun declaraţii pe proprie răspundere că se respectă protecţia mediului încojurător şi 

condiţiile specifice impuse de natura bunului supus vânzării, o copie a bilanţului pe ultimul an 

financiar încheiat.   

 

Determinarea ofertei câștigătoare 

Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza 

criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 

 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, titularul dreptului de proprietate are dreptul 

de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru 

demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către 

titularul dreptului de proprietate ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 

propunerii comisiei de evaluare. 

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea titularului dreptului de proprietate în termen 

de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. 

Titularul dreptului de proprietate nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările 

solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, 

prevăzută în anunţul de licitaţie. 

După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină 

ofertele care nu respectă prevederile caietului de sarcini. 



 
 

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea 

plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute. În caz contrar, se 

anulează procedura şi se organizează o nouă licitaţie. 

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate 

prevăzute în caietul de sarcini. 

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de 

valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele 

valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din 

urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de 

evaluare. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul 

dreptului de proprietate informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte 

au fost excluse, indicând motivele excluderii.   

Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării 

criteriilor de atribuire. 

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea 

acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea 

cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul 

obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. În cazul în care 

există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, după primele etape de departajare 

prevăzute anterior, departajarea acestora se va face prin licitaţie cu strigare, pornind de la preţul 

ofertat. Pasul licitaţiei este de 5% din preţul ofertat. 

 Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 

Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul 

Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile 

calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 

Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a.) informaţii generale privind titularul dreptului de proprietate, precum: denumirea, 

codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; 

b.) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 

c.) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 

d.) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 

e.) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 

câştigătoare; 

f.) prețul de vânzare; 

g.) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei; 

h.) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 

i.) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. 

Titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile 

referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la emiterea acestora. 

În cadrul comunicării, titularul dreptului de proprietate are obligaţia de a informa 

ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate. 

Titularul dreptului de proprietate poate să încheie contractul numai după împlinirea unui 

termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării. În cazul în care, în cadrul 

celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nici o ofertă valabilă, titularul 

dreptului de proprietate anulează procedura de licitaţie. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi 

păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie. 

 

CAP.VII ALTE PRECIZĂRI 

 

 Garanţia de participare la licitaţie 

 Garanţia de participare la licitaţie este de 3% din Preţul minim de pornire a licitaţiei şi se 

achită prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar, cu Ordin de Plată în contul 

Consiliului Judeţean Alba nr. RO03TREZ0025006XXX000171, deschis la Trezoreria  



 
 

municipiului Alba Iulia sau numerar. Refuzul adjudecatarului de a î ncheia contractul de 

vânzare-cumpărare, atrage dupa sine pierderea garanţiei depuse pentru participarea la licitaţie. 

 

 Costul dosarului de prezentare 

 Costul dosarului de prezentare este de 50 lei şi se achită numerar la casieria Consiliului 

Judeţean Alba  sau prin virament cu Ordin de Plată, în contul Consiliului Judeţean Alba, nr. 

RO40TREZ00221360250XXXXX, deschis la Trezoreria  municipiului Alba Iulia. Pentru a intra 

în posesia documentaţiei, doritorii trebuie să prezinte la sediul Consiliului Judeţean Alba dovada 

de achitare a costului dosarului de prezentare. 

 

 Cuantumul taxei de participare  

Cuantumul taxei de participare este de 1500 lei şi se achită numerar la casieria 

Consiliului Judeţean Alba  sau prin virament cu Ordin de Plată, în contul Consiliului Judeţean 

Alba, Nr. RO40TREZ00221360250XXXXX, deschis la Trezoreria  municipiului Alba Iulia. 

 

 Clauze referitoare la încetarea contractului de vânzare cumpărare 

Atunci când, una dintre părţile contractului nu îşi execută obligaţiile contractuale, cealaltă 

parte are dreptul de a solicita rezoluţiunea contractului de vânzare- cumpărare, cu plata de daune-

interese, dacă este cazul, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FIŞA DE DATE A PROCEDURII 

privind vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil, proprietate privată a  

Judeţului Alba, „Clădire-parţial-fostă sediu de bancă, anexe şi teren aferent” 

 

 

I Introducere 

 

I A Informaţii privind autoritatea contractantă 

1. Denumire: Judeţul Alba – reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba  

2. Cod unic de înregistrare: 4562583 

3. Adresa: Alba Iulia, strada Ion I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, România 

4. Punct de contact : Direcţia gestionarea patrimoniului, str. Ion I C Brătianu nr. 

20, Alba Iulia, Persoane de contact: Babin Andreea Maria- consilier Direcţia Gestionarea 

Patrimoniului 

5. E-mail: cjalba@cjalba.ro , dj107i@cjalba.ro 

6. Telefon 0258/813380 

7. Adresa de internet: www.cjalba.ro / Anunţuri 

 

I B Scopul aplicării procedurii: 

 

I.B.1 Autoritatea contractantă organizează procedura în vederea atribuirii contractului de 

vânzare a imobilului proprietate privată a Judeţului Alba, „Clădire-parţial-fostă sediu de bancă, 

anexe şi teren aferent”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

20, judeţul Alba, este compus din : 

- construcţie înscrisă în CF nr. 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp 

- anexe, cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată 

totală de 92,31 mp, înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în 

suprafaţă totală de 109 mp (transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice România SA). 

 

I.B.2 Destinaţia/categoria de folosinţă a bunului imobil  

- CF 71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II – nu are stabilită destinaţia, categoria 

de folosinţă construcţii 

- CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 nu are stabilită destinaţia, categoria de 

folosinţă de construcţii industriale şi edilitare, cu „observaţiile: rezervor apă şi post trafo” şi 

specificaţia că transformatorul de curent situat pe acest spaţiu este proprietatea Societăţii de 

Distribuţie a Energiei Electrice România SA. 

 

I.C. Procedura aplicată  

Atribuirea contractului de vânzare se realizează prin procedura licitaţiei publice 

organizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate 

în domeniul privat al UAT-Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

282/27 noiembrie 2020 şi a Anunţului public nr._____, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile.   

Procedura aplicată este licitaţie publică deschisă cu ofertă la plic închis. 

 

I.D. Valoarea contractului: 

Preţul minim de vânzare este 1.763.100,00 lei , stabilit conform legislaţiei legale în 

vigoare. Ofertantul este obligat să achite o garanţie în valoare de ( 3% din preţul de pornire la 

licitaţie).  

 

 

mailto:cjalba@cjalba.ro
mailto:dj107i@cjalba.ro
http://www.cjalba.ro/


 
 

I.E. Criteriile  de atribuire 

Criteriile de atribuire a contractului de vânzare sunt: 

a.) cel mai mare preț ofertat  

b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; 

c.) protecţia mediului înconjurător;  

d.) condiţii specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării. 

 

II Condiţiile generale ale procedurii 

Data organizării licitaţiei: 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 

Locul de desfăşurare a procedurii: 

( se stabilesc prin anunţul de licitaţie. 

 

III Documentele procedurii 

În vederea demarării licitaţiei, comisia de evaluare va pune la dispoziţia solicitanţilor 

documentaţia de atribuire, care cuprinde: caietul de sarcini, Fişa de date a procedurii, Formulare 

şi modele de documente. 

 

IV Modul de prezentare a ofertelor 

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile caietului de 

sarcini şi a formularelor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTRACT-CADRU 

 CONŢINÂND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 

 

 

  UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, cod fiscal 4562583, cont bancar 

RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentat 

legal de domnul Ion Dumitrel – preşedinte, în calitate de vânzător, pe de o parte, 

și 

         a) în cazul persoanelor juridice: 

................................................., cu sediul în.........................., telefon/fax .................., înregistrată 

la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul............ sub numărul.................., având cod unic 

de înregistrare................., reprezentată de către......................, în calitate de cumpărător, pe de 

altă parte, 

 

        b) în cazul persoanelor fizice: 

..............................................,  cu domiciliul în........................., telefon/fax .................., identificat 

cu BI/CI, seria..........., nr..............., eliberată de ..................................., având CNP...................., 

în calitate de cumpărător, pe de altă parte, 

 

 au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare, sub formă autentică: 

 

  Art. 1. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, reprezentat legal de domnul 

Ion Dumitrel – preşedinte, vinde imobilul proprietate privată exclusivă şi liberă de sarcini, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, compus din 

„Clădire- parţial-fostă sediu bancă” în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 

71089-C1-U2 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi teren aferent în cotă de 592/1251 mp şi anexe, 

cuprinzând obiectivele:  „Rezervor apă şi Post trafo”, în suprafaţă desfăşurată totală de 92,31 mp, 

înscrise în CF nr. 70857 Alba Iulia cu nr. top. 1839/1/1 şi teren aferent în suprafaţă totală de 109 

mp. 

 

 Art. 2. Vânzarea se face în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 282/27.11.2020 

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul privat al 

UAT - Județul Alba, a  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. ........................... privind 

aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică, a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu 

de bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, ca urmare a Raportului 

procedurii de atribuire a contractului, întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor, 

înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba sub nr............................ din ...................... 

 

 Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 În temeiul prezentului contract, Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpără la termenul 

şi în codiţiile stipulate în prezentul Contract, dreptul de proprietate exclusivă şi liberă de orice 

sarcini  a imobilului, astfel cum acesta a fost identificat. 

 

 Art. 4. PREŢUL  

 Prețul total adjudecat la licitația publică din data de  ................. este de  ...................... lei. 

 Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător. 

   

 Art. 5. Părţile convin ca la data semnării prezentului Contract și a achitării prețului se va 

preda Cumpărătorului şi documentaţia cu privire la titlul de proprietate, în baza unui proces 

verbal de predare primire 

 



 
 

 Art. 6. DECLARAŢII ŞI GARANŢII 

 Vânzătorul declară şi garantează cumpărătorul după cum urmează: 

 - descrierea imobilului şi modul de dobândire al acestuia, precum şi înscrierea în cartea 

funciară, a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile legale. 

 - deţine titlu de proprietate exclusiv, valabil şi transferabil, deţine în mod legal şi 

continuu în proprietate imobilul, iar în acest imobil nu se află ocupanţi fără drept sau locatari. 

 

         Art.7.  DISPOZIŢII FINALE 

 Prezentul contract constituie act translativ al dreptului de proprietate. 

 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract se va soluţiona pe cale 

amiabilă sau, în caz de neînţelegeri, de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

    

        VÂNZĂTOR,  CUMPĂRĂTOR, 

 

    UAT - Județul Alba,  

   prin Consiliul Județean Alba 

 

                          Preşedinte 

      Ion DUMITREL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULARE ŞI MODELE DOCUMENTE 

 

Formularul 1 DECLARAŢIE privind inexistenţa stării de insolvenţă, faliment, lichidare ( doar 

persoanele juridice) 

Formularul 2 DECLARAŢIE privind obligaţia de a plăti preţul oferit( se depune de persoane 

fizice, iar persoanele juridice depun bilanţ contabil) 

Formularul 3 DECLARAŢIE privind respectarea măsurilor referitoare la condiţiile de mediu ( se 

depune de persoane fizice şi persoane juridice ) 

Formularul 4 DECLARAŢIE privind respectarea condiţiilor specifice impuse de natura bunului 

imobil supus vânzării ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice ) 

Formularul 5 FIŞA DE INFORMAŢII GENERALE ( se depune de persoane fizice şi persoane 

juridice ) 

Formularul 6 Declaraţie de participare ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice ) 

Formularul 7  DECLARAŢIE privind însuşirea conţinutului caietului de sarcini  (se depune de 

persoane fizice şi persoane juridice ) 

Formular de ofertă ( se depune de persoane fizice şi persoane juridice ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          FORMULAR  NR. I 
                                                                                                                persoane juridice 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind inexistenţa stării de insolvenţă, faliment, lichidare 

 

 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………….., 

în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că, la data de ......................: 

-nu sunt în stare de insolvenţă, faliment ori lichidare. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          FORMULAR  NR. 2 
                                                                                                                persoane fizice 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind obligaţia de a plăti preţul 

 

 

Subsemnatul (a) 

………………………………………………………………………………………….., în calitate 

de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi 

terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că voi achita preţul oferit în momentul încheierii contractului în 

formă autentică. În cazul neachitării preţului din culpă proprie, îmţeleg să suport consecinţele 

prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR  NR. 3 
                                                                                                          persoane fizice şi juridice 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea măsurilor referitoare la condiţiile de mediu 

 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………………., 

în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că mă angajez să respect regulile obligatorii referitoare la condiţiile 

de mediu, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR  NR. 4 
                                                                                                           persoane fizice şi juridice 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condiţiilor specifice impuse de natura bunului imobil supus vânzării 

 

 

Subsemnatul (a) 

………………………………………………………………………………………….., în calitate 

de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi 

terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că mă angajez să respect condiţiile specifice impuse de natura 

bunului imobil supus vânzării ( clădire edilitară) . 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR  NR. 5 
                                                                                                           persoane fizice şi juridice 

 

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE 

 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal/CNP: 

3. Adresa sediul central/ domiciliul: 

4. Telefon: 

5. Fax: 

6. E-mail 

7. Certificat de înregistrare/ copie buletin 

8. Cod CAEN 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR  NR. 6 
                                                                                                           persoane fizice şi juridice 

 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………….., 

în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

1. Particip şi depun oferta: 

-în nume propriu 

-ca asociat în cadrul asociaţiei............................ 

2. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice moment pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de vânzare 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţege că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi  documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

4. Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, a condiţiilor pentru încetarea 

contractului, a condiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, 

prevăzute în instrucţiunile de licitaţie şi ne asumăm responsabilitatea pierderii lor în condiţiile 

stabilite. 

Oferta noastră este valabilă până la data de ............................ ( 90de zile începând cu data şi ora 

înregistrării ofertei) .   

 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR  NR. 7 
                                                                                                           persoane fizice şi juridice 

 

OFERTANTUL 

……………………………………………………….. 

( denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind însuşirea conţinutului caietului de sarcini 

 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………….., 

în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă prevederile cuprinse în caietul de sarcini. . 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………….., 

în calitate de ofertant la procedura de vânzare a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, 

anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, la data de ........................., organizată de 

Consiliul Judeţean Alba, 

 

Examinând documentaţia de atribuire pentru vânzarea din domeniul privat al Judeţului 

Alba, prin licitaţie publică a imobilului „Clădire-parţial- fostă sediu de bancă, anexe şi terenul 

aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, ne oferim, în conformitate cu cerinţele cuprinse 

documentaţia mai sus menţionată, să cumpărăm imobilul „Clădire-parţial- fostă sediu de 

bancă, anexe şi terenul aferent”, proprietate privată a Judeţului Alba, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, pentru suma de 

..................................  lei. 

 

 Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe o durată de 90 de zile şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 Până la încheierea şi semnarea contractului de vânzare cumpărare, această ofertă, 

împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 

câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi. 

 

  

 

 

 

Ofertant, 

....................................... 

( semnătură autorizată) 
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