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          MUNICIP IUL ROMAN 
         Piaţa Roman-Vodă nr. 1               www.primariaroman.ro 
         Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 Fax 0233 741 604 

  
 

Emitent: DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO 
CUI 40103820 Roman str.Stefan cel Mare nr.259 
Tel 0233 742280 e-mail municipallocato@yahoo.com 
Nr. _ _ _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

PROCES VERBAL AL LICITAŢIEI 
Încheiat astăzi ____________ 

 
 

 Cu ocazia desfăşurării şedinţei de licitaţie privind închirierea unor bunuri 
cu destinaţia de ________________________ ce aparţin domeniului public al 

municipiului Roman şi sunt în administrarea Direcția Municipal Locato. 
 Comisia de organizare a licitaţiilor numită prin Dispoziţia Primarului 

municipiului Roman nr.___ din __________ formată din: 
 1. ________________       - preşedinte 
 2. ________________       - secretar 

 3. ________________       - membru 
  

 constată următoarele: 
 a. Se închiriază prin licitaţie publică deschisă,în conformitate cu 

prevederile H.C.L. nr. ____________,  următoarele bunuri (spaţii/(terenuri): 

Nr. 
crt. 

Destinaţia spaţiului 
(terenului) 

Suparafaţa 
- mp - 

Preţul de pornire 
Lei / mp / lună (zi) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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       b. S-a făcut publicitate aferentă în ziarele 

______________________________ şi prin afişare la sediul Direcței Municipal 
Locato. 

      c. S-au întocmit caietele de sarcini. 
      d. Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare. 

       e. Comisia constată că sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a 
şedinţei de licitaţie. 

       f. Preşedintele comisiei declară şedinţa deschisă şi anunţă numele 
ofertanţilor. 
 Deoarece pentru spaţiile 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

 
nu s-au prezentat ofertanţi, comisia a hotărât licitarea în etapa următoare din 

data de _________________. 
 Pentru spaţiile ______________________________ nu s-au întrunit 

condiţii de concurenţă (minim 2 ofertanţi). Licitarea se va face în etapa 
următoare din data de _________________. 

  
Prezentul proces verbal, încheiat în două exemplare, se supune la vot de către 

preşedintele comisiei şi se aprobă cu votul a _______ membri din _______. 
  
           Preşedintele declară şedinţa de licitaţie închisă. 

 

 Comisia de licitaţie 
 
 1. - preşedinte  ________________ 

 2. - secretar  ________________ 

 3.  - membru  ________________ 

 
Pentru spaţiul __________________________ în suprafaţă de _________ 

mp. 
cu destinaţia de __________________________ s-au înscris următoarele 

persoane: 
 

1. Domnul(doamna) ______________________________________________ 
posesor al CI (BI) seria _____ nr. _____________ în calitate de reprezentant al 

firmei _________________________________________________ care a 
prezentat procura ______________________________________  şi a achitat 

taxa de participare în sumă de _____________________________ cu chitanţa 
nr. _________ şi garanţia în sumă de _____________________________ cu 

chitanţa nr. ___________. 
 

2. Domnul(doamna) ______________________________________________ 

posesor al CI (BI) seria _____ nr. _____________ în calitate de reprezentant al 
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firmei _________________________________________________ care a 
prezentat procura ______________________________________  şi a achitat 

taxa de participare în sumă de _____________________________ cu chitanţa 
nr. _________ şi garanţia în sumă de _____________________________ cu 

chitanţa nr. ___________. 
 

 

Pentru spaţiul ___________________________________________ preţul de 

pornire este de _____________________________ lei/mp/lună : 
 

Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 

Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 

Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Deoarece la a treia strigare nu s-a oferit o sumă mai mare de 

_______________ 
se adjudecă D-nului(D.nei) ____________________________________ pentru 

suma de ______________________________. 
    
                             Semnătură adjudecător _____________________ 

 
 
 

Pentru spaţiul ___________________________________________ preţul de 
pornire este de _____________________________ lei/mp/lună : 

 
Cine oferă mai mult? 

Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 

Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Cine oferă mai mult? 
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Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Cine oferă mai mult? 
Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 

lei/mp/lună. 
Cine oferă mai mult? 

Dl.(Dna) __________________________________ oferă  ___________ 
lei/mp/lună. 

Deoarece la a treia strigare nu s-a oferit o sumă mai mare de 
____________________________________ se adjudecă D-ului(D-nei) 
__________________________________________________ pentru suma de 

____________________________________. 
                                                        

  Semnătură adjudecător _____________________ 
 


