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Nr.înreg. 18262/01.09.2021 

 

ANUNŢ DE VÂNZARE 
 

Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistrița, 

Piața Petru Rareș, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud organizează licitaţie publica deschisă cu 

strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile (autoturisme) aflate în proprietatea 

Instituției Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud și care nu mai sunt necesare activității 

curente. 

 
 

Autoturism 
Nr. de   

identificare 
An 
PIF 

Culoare Preț inițial 
(lei) 

Garantie 
participare 

(lei) 5% 

Taxa de 
participare 

Dacia 
Laureate 

UU1LSDABH358
47689 

2006 albastru 2398,98 120 20 

Dacia 
Laureate 

UU1LDABH3583
8958 

2006 alb 2099,10 105 20 

TOTAL  4498,08 225 40 

 

Bunurile ce fac obiectul licitaţiei se găsesc la sediul instituției fiind disponibile 

spre vizualizare, în baza unei solicitări, formulată de către potențialii ofertanți care 

prezintă chitanţa de plată a taxei de participare la licitaţie, în zilele de 10, 13 și 14 

septembrie 2021, vizită care se va desfășura între orele 10:30- 12:00 la sediul din Bistrița, 

P-ța Petru Rareș nr. 1. 

Caietul de sarcini, fișele tehnice precum și alte informații referitoare la licitație 

pot fi obținute de la sediul Instituției  Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, din mun. 

Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1, camera 39 începând cu data de 03.09.2021. 

Documentele de participare la licitație se pot depune pâna în data de 15.09.2021 

la orele 15.00, la sediul Instituției  Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, din mun. Bistrița, 

Piața Petru Rareș, nr. 1, registratură, camera 3. 

 

Licitaţia va avea loc la  Palatul Administrativ Bistrița-Năsăud,  Piața Petru Rareș, 

nr. 1, cam. 15, în data de 20.09.2021, începând cu ora 10.00.  La aceasta licitaţie poate 

participa orice persoană juridică si/sau fizică, romană ori străină care îndeplinește 

condițiile prevăzute la punctul 3.4. din caietul de sarcini. În cazul în care la licitație nu se 

va prezenta  nici un licitator, în conformitate cu prevederile HG 81/2003 cu modificările 

și completările ulterioare, licitația se va repeta în data de 07.10.2021, respectiv în data de 

14.10.2021, în același loc și cu începere de la aceeași oră. 

Taxa de participare și de documentație este de 20 lei si se achită la casieria 

Instituției  Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud . 

Ofertarea în cadrul licitației se va face prin STRIGARE.  

Pasul de supralicitare este de 100 de lei.  

 

Garanția de participare pentru fiecare bun este de 5 % din preţurile iniţiale de 

vânzare, stabilite în urma evaluării bunurilor şi se depune în contul organizatorului 
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licitaţiei sau la casieria acestuia până în data de 15.09.2021.  

Relații  privind  modalitatea de a intra în  posesia documentației  de licitație se 

pot  obține la tel. 0263/216150, int.29043 sau de pe site-ul instituției, respectiv 

https://bn.prefectura.mai.gov.ro/  . 

 

 

  

Comisia de licitație: 

Președinte: Eugen Dicones Curteanu, consilier achiziții publice  

Membri:      

Camelia Butnariu – consilier juridic   

Remus Silviu Pop – consilier  

Ioan Grigore Turcu – consilier  

Secretar:Flaviu Daniel Urâte – expert 

file:///C:/Users/IPBN/Downloads/instituției,%20respectiv%20https:/bn.prefectura.mai.gov.ro/
file:///C:/Users/IPBN/Downloads/instituției,%20respectiv%20https:/bn.prefectura.mai.gov.ro/

