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ANUNT  
Aducem  la cunostinta cetatenilor 

anularea procedurii licitatiei publice a unor casute de lemn cu destinatia spatiu 
comercial din cadrul Complexului de Agrement Strand Moldova din Municipiul 

Roman 
 

Va aducem la cunostinta faptul ca prin procesul-verbal de deschidere a 
plicurilor exterioare a procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor casute de 
lemn cu destinatia spatiu comercial din cadrul Complexului de Agrement Strand 
Moldova din Municipiul Roman nr. 37897 din 31.05.2022, Comisia de evaluare a 
ofertelor depuse pentru inchirierea imobilelor aflate in proprietatea publica/privata 
a municipiului Roman numita prin HCL 144/30.07.2020 modificata prin HCL nr. 
99/28.04.2022 si Dispozitia Primarului municipiului Roman cu nr. 548 din 
30.05.2022 compusa din : 

1. Presedinte – Samson Radu – Constantin – consilier local. 
2. Secretar – Antonie Maia – reprezentant locator. 
3. Membru – Irimia Simona Elena - reprezentant locator. 
4. Membru – Coroban Paulin - reprezentant locator. 
5. Membru –Garbea Ionut-Stefan- consilier local. 
6. Membru –Curpan Radu- Catalin - consilier local. 
7. Membru –Barcan Gheorghe - reprezentant din partea ANAF 

a hotarat anularea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a celor 6 casute 
de lemn cu destinatia spatiu comercial din cadrul Complexului de Agrement Strand 
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Moldova din Municipiul Roman, motivat de faptul ca s-a depus o singura oferta 
pentru casuta nr. 6, inregistrata cu nr. 37434/30.05.2022. 

In documentatia de atribuire aprobata prin HCL nr. 87/28.04.2022, la punctul 
4.6  este mentionat ca procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma 
publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile, în 
caz contrar procedura se va anula și se va organiza o nouă licitație. 

Precizam ca taxele de participare achitate de catre ofertanti, respectiv 
contravaloarea garantiei de participare si taxa de participare, pot fi returnate la cerere 
sau pot fi utilizate pentru urmatoarea procedura de licitatie care urmeaza a fi 
organizata si are ca obiect atribuirea contractelor de inchiriere a unor casute de lemn 
cu destinatia spatiu comercial din cadrul Complexului de Agrement Strand Moldova 
din Municipiul Roman. 
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