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ANUNŢ  

 

privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea valorificării unor 

bunuri – mijloace fixe aflate în proprietate Comunei Săuceşti  

Termenul al II-lea 

Anul 2022 luna 11 ziua 03 
  

     Comuna Săuceşti, județul Bacău, organizează licitație publică cu strigare, conform 

H.G. 841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase din funcțiune, respectiv: 

 

Nr. crt. Denumirea bunului Caracteristici tehnice Valoare lei Cantitate 

1. Autototurism Dacia 
1310 1,4 Li 

*Marca Dacia; 
*anul fabricaţiei 2002; 
*anul dării în folosinţă 2002; 
*caroserie 3 Volume, Berlină, 4 uşi, 
motor 1397 cmc, nr. locuri 5, 
culoare albastru catifea; 
*în stare avansată de degradare 
fizică şi morală. 
 

758,66 lei 1 

2. Autoutilitară 
Mercedes Benz N2 
611D 

*marca Mercedes; 
*anul fabricaţiei 1995; 
*anul dării în folosinţă 1995; 
*caroserie BB Furgon, motor 3972 
cmc, nr. locuri 2, culoare alb; 
*în stare avansată de degradare 
fizică şi morală. 

2.614,98 
lei 

1 
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    Se menţioneaza faptul că preţurile au fost reduse cu 20%, având în vedere că este al II-

lea termen de licitaţie.     

    Cumpărătorii interesaţi de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane 

fizice/juridice care vor depune până la data de 09.11.2022, ora 16:00 următoarele 

documentele de participare la sediul Primăriei Comunei Săuceşti, Județul Bacău: 

- chitanţa de achitare a garanţiei de participare la licitaţie, eliberată de casieria Primăriei 

Săuceşti; 

- copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi codul fiscal, pentru 

persoanele juridice române sau actul de identitate pentru persoanele fizice. 

     Licitaţia va avea loc în data de 15.11.2022, ora 11:00, în sala de ședințe a Primăriei 

Comunei Săuceşti, Județul Bacău, cu sediul în Comuna Săuceşti, str. 1 Decembrie, nr. 

101, comuna Săuceşti, jud. Bacău. 

     Garanţia de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea preţului de 

pornire a licitaţiei pentru fiecare categorie de bunuri pentru care potenţialul cumpărător 

depunde oferta. 

     În caz de neadjudecare, următoarea dată de desfăşurare a licitaţiei este: 07.12.2022, 

ora 11:00. 

     Informaţii suplimentare pentru participanți se pot obţine atât la sediul Primăriei 

Comunei Săuceşti, Județul Bacău, cu sediul în Comuna Săuceşti, str. 1 Decembrie, nr. 

101, comuna Săuceşti, jud. Bacău, pe site-ul instituției: www.primariasaucesti.ro, cât şi 

la nr. de tel. 0234/215131- Compartiment Juridic, fax: 0234/215218. 

 

PRIMAR, 

MANEA Valentin 
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