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A. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea MAMAIA SA , 

identificate mai jos, va avea loc prin licitaţie publică, conform prevederilor legale 

in vigoare după cum urmează: 

a) Autoturism marca SKODA tip SUPERB, an fabricatie 2008, motor tip 

motorina, 1896 cmc, culoare neagra. 

b) Autoturism marca SKODA , tip OCTAVIA, an fabricatie 2007, motor tip 

motorina, 1896 cmc, culoare albastra. 

 

Bunurile ce fac obiectul prezentei licitatii , se vand in starea care se afla potrivit 

principiului “acolo unde este cum este”. 

Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces orice persoane fizice sau juridice, 

române sau străine legal constituite, care au capacitate deplină de exerciţiu, 

precum şi capacitatea să dobandească bunul ce se vinde conf.art. 842 alin. 1 

NCPC si care respectă prevederile prezentului regulament. 

Art. 3. Scopul urmărit societatea Mamaia SA  prin organizarea licitaţiei este 

obţinerea celui mai bun preţ pentru bunurile mobile vândute în vederea 

maximizării averii societatii. 

  

B. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 

Art. 4. După aprobarea prezentului regulament, conducerea executiva  va fixa 

termenul de vânzare pentru toate bunurilor mobile ce va fi adus la cunoştinţă 

publică prin publicaţii de vânzare, iar termenul stabilit pentru vânzare va fi de 7 

zile de la afişarea publicaţiei de vânzare. 

 



Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă: 

- denumirea si sediul societatiii; 

- data, ora şi locul licitaţiei; 

- preţul de pornire precum şi bunurile scoase la licitaţie. 

 

Pentru licitatia cu strigare conducerea executiva a societatii va publica anuntul 

intr-un ziar de circulatie locala si  pe site-ul societatii www.mamaialitoral.com. 

Prezentul regulament nu se aplica pentru bunurile mobile propuse la casare. 

 

Art. 5. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul 

vanzatorului, până la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de licitaţie: 

- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garantiei de 10% din preţul de 

pornire a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, în contul 

societatii MAMAIA SA 

- dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de 

vânzare, contra sumei de 50,00 lei ; 

- următoarele înscrisuri: 

a.) Participanţii persoane juridice: 

- copie xerox după certificatul de înmatriculare; 

- copie xerox după codul de identificare fiscală; 

- delegaţie reprezentant legal; 

- declaratie pe propria raspundere ca societatea nu se afla in procedura 

insolventei sau a falimentului 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 

b.) Participanţii persoane fizice: 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de 

la licitaţie. 

 

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

Art. 6. Licitaţia publică va începe prin citirea de către presedintele comisiei a 

publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită. 

Art. 7.  La începutul şedinţei de licitaţie presedintele comisiei va anunţa preţul 

de pornire al bunurilor mobile ce urmează a fi vândut la licitaţie. 

Presedintele comisiei va oferi spre vânzare bunurile mobile prin 3 strigări 

succesive, pornind de la preţul oferit care este mai mare decat cel la care s-a 

facut evaluarea, iar în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ. 

În cazul în care mai mulţi participanţi la licitaţie sunt dispuşi să plătească preţul 

anunţat, atunci se va stabili un pas de licitaţie, iar licitaţia va continua până 

când ultima ofertă a unui participant nu a fost supralicitată de ceilalţi 

participanţi. Pasul de licitaţie va fi de 5% din pretul de vanzare. La trecerea de la 

un pas de licitaţie la altul se va lăsa un interval de timp de 5 minute în cuprinsul 

căruia ofertanţii se pot hotărâ dacă merg mai departe sau se retrag. 

http://www.mamaialitoral.com/


Art. 8. Comisia va declara adjudecatar persoana care o oferit la licitaţie preţul cel 

mai mare, dar nu mai puţin decat preţul stabilit prin raportul de evaluare. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care 

oferă preţul de pornire, acesta va fi declarat adjudecatar daca ofera cel puţin 

preţul stabilit prin evaluare. 

Art. 9. În cazul în care nici un participant nu oferă preţul de pornire, 

Presedintele comisiei va consemna această împrejurare în procesul verbal de 

licitaţie şi va amana licitaţia. 

Art. 10. Comisia va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea şedinţei de 

licitaţie, în cuprinsul căruia se vor consemna: 

- locul, data si ora cand licitatia a inceput si s-a terminat; 

- numele, prenumele participanţilor la licitaţie cu aratarea sumelor oferite de 

fiecare; 

- descrierea bunului vandut; 

- preţul rezultat din vanzarea bunului; 

- numele sau denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare. 

 

Art. 11. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de 

presedinte si de membrii comisiei cat şi de participanţii la licitaţie. 

Art. 12. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile 

calendaristice de la data şedinţei de licitaţie, ţinându-se seama de garantia 

depusă, dacă nu se stabileşte în alt mod. 

Art. 13. Celorlalţi participanţi li se vor restitui garantia depusă mai puţin 

comisionul bancar şi contravaloarea caietului de sarcini. 

Art. 14. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 zile 

calendaristice, bunul se va scoate din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească 

cheltuielile prilejuite de noua licitaţie precum si eventual diferenta de preţ. 

Art. 15. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul 

adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea 

bunurilor mobile. 

Art. 16. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului verbal de 

licitaţie, se va întocmi actul de adjudecare.  
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