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Vă veţi prezenta în perioada 
…………………………..., în vederea ridicării 
Contractului de închiriere a locului de

parcare de reşedinţă adjudecat

         MUNIC IP IUL
ROMAN

Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro

     Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro  

                                    Nr. ................... din ..............................

Proces verbal al comisiei de licitaţie

Încheiat astăzi, ……………..........….., orele 17,00

În cadrul şedinţei de licitaţie privind închirierea parcării de reşedinţă, situată în

Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia nr. 19 din 08.01.2018, modificată prin 

Dispoziţia nr. 543 din 19.06.2018, constituită din:

1. Bogdan Dănăilă – Şef Serviciu Administare Parcări şi Semnalizare Rutieră
2. Maricica Ştefănescu – Direcţia Servicii Edilitare
3. Raluca Ciomîrtan – Biroul Juridic Contencios

Membrii supleanţi:

1. Angela Sauciuc – Serviciul Administare Parcări şi Semnalizare Rutieră
2. Popa Gabriel - Serviciul Administrare Parcări şi Semnalizare Rutieră
3. Irimia Elena Simona - Biroul Juridic Contencios

Constată  că  au  fost  îndeplinite  condiţiile  legale,  precum  şi  publicarea  anunţului

privind licitaţia în presa locală şi prin afişare la sediile ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI.

Preşedintele comisiei declară şedinţa deschisă şi anunţă numele ofertanţilor

mailto:primaria@primariaroman.ro
http://www.primariaroman.ro/
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 Pentru locul de parcare de reşedinţă nr. P            /______din zona 
Str_____________________, identificată prin schiţa anexă, s-au înscris următoarele 
persoane:



Participanţi prezenţi la licitaţie: Semnătura

1.                                                                                                                                                

2.                                                                                                                                                

3                                                                                                                                                  

4                                                                                                                                                  

Conform anexei nr. 2 preţul de pornire al licitatiei aferent unui loc de parcare este de 

120 lei/an/persoană fizică sau persoană juridică, preţul incluzând şi TVA.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare.

Pasul minim stabilit pentru licitaţie este de 10% din preţul de pornire.

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ………………………………......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ……………………….lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ……………………….lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ……………………….lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ……………………….lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ……………………….lei/an

Licitator ……………………………….......  oferă  preţul  de ……………………….lei/an

Licitator  ……………………………….......  oferă  preţul  de  ………………………  lei/an

Licitator  ……………………………….......    oferă preţul de ………………………….lei/an

Deoarece  la  a  treia  strigare  nu a  fost  oferit  un preţ  mai  mare  decât  al d-lui(d- na)

………………………………….., comisia  constată  că  locul  de  parcare  de  reşedinţă  nr.

P                   /           , din zona…………………………., a fost adjudecat la preţul de ……. lei/an

de către dl/dna ……………………………………………………………………..

Observaţiile Comisiei de licitaţie sau ale participanţilor:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..



Termenul de contestaţie al licitaţiei este de 2 (două) zile  lucrătoare de la data licitaţiei.
Eventualele contestaţii se vor depune la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului

Roman şi vor fi soluţionate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.

Prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se supune la vot de către 
preşedintele comisiei şi se aprobă cu votul a 3 membri din 3 .

Preşedintele declară licitaţia închisă.

Comisia de licitaţie, Semnătura,

1.   Bogdan Dănăilă ..........................................

2.  Maricica  Ştefănescu .....................................

3. Raluca Ciomîrtan ………………………..

Membrii supleanţi:

1. Angela Sauciuc ............................................

2. Popa Gabriel ……………………………

3.Irimia Elena Simona …………………………..

Participanţi, Semnătura,

1. ................................................................. ..........................................

2. ................................................................. ..........................................

3.................................................................. ..........................................

4.................................................................. ..........................................

5.................................................................. ..........................................
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