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Serviciul financiar-contabil  

 
 
 

ANUNȚ  
de participare la licitație pentru concesionare teren 

 
 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Săveni, 
cod fiscal 3372050, str. 1 Decembrie, nr.1, jud. Botoșani, tel. 0231/541070, fax 0231/541213, 
e-mail: primaria_saveni@yahoo.com 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren situat în orașul Săveni, strada Avram Iancu nr.2, județul 
Botoșani, în suprafață de 40 mp, aparținând domeniului privat al orașului Săveni, înscris în CF nr.53365, 
nr. cadastral 53365, identificat în parcela cadastrală 986, cu destinația construire garaj. 
Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr.87 din data 
de 30.06.2022. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate obține la cerere, de la 
sediul  Orașului Săveni, camera 25. 

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului , de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: sediul Orașului Săveni, orașul Săveni, strada 
1 Decembrie nr.1, județul Botoșani, camera 25 

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006: 100 lei , se poate achita la casieria 
Orașului Săveni. 

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.09.2022, ora 12.00 
4. Informații privind ofertele: se vor redacta în limba română și se vor depune în plic închis, în 

conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2022, ora 12.00 
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Orașului Săveni, orașul Săveni, strada 1 

Decembrie nr.1, județul Botoșani , camera 25 
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.09.2022, ora 

10.00 la sediul Orașului Săveni, orașul Săveni, strada 1 Decembrie, nr.1, jud. Botoșani 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Botoșani – Secția comercială și contencios administrativ, localitatea 
Botoșani, Strada Maxim Gorki 8, județul Botoșani, telefon:0231/511739, 
fax:0231/531832, email:tr-botosani@just.ro    

 
Dosarul de participare la licitaţie trebuie să cuprindă următoarele documente: 
  
 a) în cazul persoanelor fizice române 

mailto:primaria_saveni@yahoo.com
tel:0231/511739
mailto:primaria_saveni@yahoo.com


- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale  prin prezentarea a două certificate de 
atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente, unul din care să rezulte că nu au 
datorii faţă de bugetul local şi unul din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat; 
-  Cerere de participare la procedură, Scrisoare de înaintare,  Formular de ofertă, 
Declarație de participare la licitație, fără îngroşări, ştersături sau modificări;  
-  dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie; 
-  dovada achitării caietului de sarcini; 
-  dovada achitării taxei de participare la licitaţie; 
-  împuternicire autentificată pentru reprezentantul ofertantului care participă la 
licitaţie(în cazul în care ofertantul nu se poate prezenta); 
-  copie de pe actul de identitate al reprezentantului ofertantului; 
 
 b) în cazul persoanelor juridice române 
- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale prin prezentarea a două certificate de 
atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente, unul din care să rezulte că nu au 
datorii faţă de bugetul local şi unul din care să rezulte că nu au datorii faţă de bugetul de stat; 
- Cerere de participare la procedură, Scrisoare de înaintare,  Formular de ofertă, Declarație de 
participare la licitație, fără îngroşări, ştersături sau modificări; 
- copii de pe certificatul înregistrare fiscală şi de pe actul constitutiv al societăţii comerciale 
ofertante, certificate pentru conformitate cu originalul; 
- certificat constatator , de dată recentă, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în care să 
fie incluse obligatoriu date cu privire la durata societăţii, reprezentanţii legali ai acesteia 
(administratori, asociaţi, acţionari), obiectul de activitate , starea prezentă a societăţii; 
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în stare de faliment ori lichidare, că afacerile nu 
îi sunt administrate de un administrator judiciar, că activităţile sale comerciale nu sunt 
suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 
- împuternicire autentificată pentru reprezentantul ofertantului care participă la licitaţie (în 
cazul în care ofertantul nu se poate prezenta); 
- copie de pe actul de identitate al reprezentantului ofertantului sau a persoanei împuternicite 
a acestuia. 
- bilanţ contabil; (dacă este cazul) 
- dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie; 
- dovada achitării caietului de sarcini; 
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie. 
 
 c) în cazul persoanelor juridice străine ( documentele se vor prezenta în original sau 
copii legalizate însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română) 
- documente edificatoare , de dată recentă, care să dovedească o formă de înregistrare ca 
persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident; 
- dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale prin prezentarea a două certificate de atestare 
fiscală eliberate de organele fiscale competente, unul din care să rezulte că nu au datorii faţă 
de  bugetul local şi unul din care să rezulte că nu au datorii faţă de bugetul de stat; 
- scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română; 
- declaraţie pe proprie răspundere că nu este în stare de faliment sau lichidare, că afacerile nu 
îi sunt administrate de un administrator judiciar, că activităţile sale comerciale nu îi sunt 
suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 
- împuternicire autentificată pentru reprezentantul ofertantului care participă la licitaţie (în 
cazul în care ofertantul nu se poate prezenta); 
- copie de pe actul de identitate al reprezentantul ofertantului sau a persoanei împuternicite 
a acestuia; 



- bilanţ contabil (dacă este cazul); 
- Cerere de participare la procedură, Scrisoare de înaintare,  Formular de ofertă, Declarație de 
participare la licitație, fără îngroşări, ştersături sau modificări- dovada achitării garanţiei de 
participare la licitaţie; 
- dovada achitării caietului de sarcini; 
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie. 
 
 Documentele de participare la licitaţie se depun într-un plic sigilat şi se predau comisiei 
de licitaţie în ziua fixată pentru deschiderea lor . 
 La licitaţie poate participa, orice persoană fizică sau juridică, de naţionalitate română 
sau străină, care face dovada achitării la zi a obligaţiilor fiscale către bugetul local şi bugetul 
de stat şi care îndeplineşte condiţiile de participare la licitaţie impuse de Comisia  de licitaţie 
după analizarea documentelor din dosarul de participare. 
 


