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ANUNT  
privind anuntul nr. 32074 din 09.05.2022 pentru atribuirea contractului de 

inchiriere de terenuri, proprietate privata a municipiului Roman 

 

Va aducem la cunostinta faptul ca prin raportul procedurii nr.38377 din 02.06.2022 privind 
anuntul nr. 32074 din 09.05.2022 pentru atribuirea contractului de inchiriere de terenuri, 
proprietate privata a municipiului Roman, 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 urmatoarele: 

1. Terenul din str. Martir Closca, nr. 113, nu a fost adjudecat deoarece in ambele plicuri 
exterioare lipsea cazierul fiscal eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice, 
astfel incat nici un ofertant nu a putut fi declarat admis la procedura de licitatie, 
Rezultatele analizarii continutului plicurilor exterioare a fost consemnat in procesul-
verbal nr.37711/31.05.2022, semnat de toti membrii comisiei si de catre participanti. 
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2. Terenul din str. Ion Nanu, nr. 15, nu a fost adjudecat deoarece nu a fost depusa nici o 
oferta; 

3. Terenul din str. 13 Septembrie, nr. 1 bis, nu a  fost adjudecat deoarece nu a fost depusa 
nici o oferta; 

4. Terenul din str. Ocnitei, nr. 13, a fost adjudecat, rezultatele analizarii continutului 
plicurilor exterioare fiind consemnat in procesul-verbal nr.37713/31.05.2022, semnat 
de toti membrii comisiei. 

5. Terenul din str. 13 Magurei, nr. 9, nu a fost adjudecat deoarece nu a fost depusa nici 
o oferta; 

6. Terenul din str. Smirodava, nr. 9, nu a fost adjudecat deoarece nu a fost depusa nici o 
oferta; 

 

Contractul de inchiriere se va incheia cu ofertantul declarat castigator in termen de 20 de 
zile calendaristice de la data comunicarii in scris catre ofertanti, a rezultatelor procedurii. 

 Pentru celelalte terenuri se va anula procedura de închiriere prin licitaţie publică. 
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