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REGULAMENTUL

privind or ganizarea qi desfr$urarea licitaliilor
in municipiul Chigindu

I. DISPOZTTTI GENERALE

1. Regulamentul cu privire la organizarea gi desfbgurarea licitafiilor funciare cu
strigare in municipiul Chiginnu (in continuare - Regulamentul), este elaborat in temeiul
Codului funciar ff. 828-XII din 25.12.1991, Codului civil nr. 1107-XV din
06.06.2002, Legilor ,,Privind pre{ul normativ gi modul de vilruare-cumpdrare a
pdmdntului" m. 1308-XIII din 25.07.1997,,,Privind reglementarea de stat a regimului
proprietd{ii funciare, cadastrul funciar de stat qi monitoringul funciar" rc. 1247-XII din
22.12.1992, ,,Privind principiile urbanismului gi amenajirii teritoriului" nr. 835-XIII
din 17.05 .1996,,,Cu privire la proprietateapublicd a unitElilor administrativ-teritoriale"
nr. 523-XIV din L6.07.L999,,,Privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice"
nr. 121-XVI din 04.05.2007, ,,Privind administralia publicd local6" nr. 436-XVI din
28.12.2006, Regulamentului privind licita.tiile cu'strigare gi cu reducere, aprobat prin
Hotdrdrea de Guvem nr. 136 din 10.02.2009 qi altor acte normative, precum se
stabilegte:

a) modul de pregdtire, condiliile de participare gi procedura desfbqurdrii licitaliilor
funciare cu strigare privind vdnzarca-cumpdrarea sau arendarea terenurilor
proprietate municipald (in continuare - licitalia);

b) procedura privind vanzarea-cump6rarea terenurilor expuse
unui singur ofertant;

la licitalie in cazul

c) modul de achitare a prefului de vdnzare-cumpdrarc sau a pre{ului de oblinere a
drepfului de arendare a terenurilor.

2. Obiectul prezentului regulament il constituie reglementatea, organizarca gi
desfdqurarea licitaliilor funciare publice, in vederea adjudecarii dreptului di proprietate
pentru terenurile proprietate municipald ce apar\in domeniului privat gi adjude catea
dreptului de arendd pentru terenurile proprietate municipal[ ce apa4ln domeniului
public, pentru oragul Chigindu.

3.Licitalia funciard cu strigare este o procedurd de adjudecare, st caracter public,
care se otganizeazd intr-o singurd etapd, dupd reguli speciale, avdnd drept reniltat
vilnzarca dreptului de proprietate sau a dreptului de a incheia contractul de arendd cu
ofertantul, care a oferit prelul cel mdi mare.

4.Licitagia se desfdgoard in scopul vdtudrii-cumpdrdrii sau acorddrii dreptului de
arendare a terenurilor proprietate municipald, pe bazd, de competitiuitut., cu
transmiterea terenurilor proprietate municipald in proprietate privat6 sau in arend6
pentru amplasarea obiectivelor de menire social-culturald, locative, industriale gi altor
asemenea, oblinerii mijloacelor financiare suplimentare la bugetul municip al, rcalizdrii
programelor social-economice, atrageni investiliilor in domeniul constructiilor.
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realizdrii Planului general de dezvoltarc amunicipiului, precum gi in scopul constituirii
pielei funciare urbane in oragul Chigindu.

5. Principiile care stau la baza selectdrii ofertanlilor gi adjudecirii terenurilor scoase
la licitalie publicd in vedereavdnzdrii sau arenddrii sunt urmdtoarele:

a) transparenla, respectiv punerea la dispozilia tuturor belor interesa{i a
informaliilor referitoare la aplicarea procedurii pentru vdruarea sau arendarea
terenurilor proprietate municipald;

b) tratamentul egal pentru toli ofertanfii, insemndnd cd toate criteriile de selec(ie se
aplicd intr-o manierd nediscriminatorie ;

c) libera concurenld, respectiv asigurarea condiliilor pentru ca orice candidat,
persoand fizicd sau juridicd, capabilE, potrivit legislafiei, a dobdndi terenuri pe
teritoriul municipalirdtii, sd aibd dreptul de a participa la licitalia publica in
vederea vilnzdni sau arendErii unor terenuri proprietate municipali, in condiliile
legii, ale conven{iilor gi acordurilor la care Republica Moldova este parte.

6. Obiectul licitatriei funciare sunt terenurile proprietate municipald ce apariin
domeniului privat in canil licitaliilor de vdnzare-cumpdrare gi terenurile proprietate
municipald ce aparlin domeniului public in canil licitaliilor de oblinere a dreptului de
incheiere a contractului de arend6.

7. Organizarea gi desfdguratea licitaliei va avea loc cu respectarea urmdtoarelor
condilii:

a) publicarea prealabilS a comunicatului informativ cu privire la licitalie;
b) familiarizareaparticipanlilor la licitalie cu terenurile expuse la licitafie;

c) asigurarea liberului acces la licitalie a tuturor doritorilor, cu exceplia celor lipsiJi
de acest drept conform prezentului Regulament gi altor acte normuii r.;

d) asigurarea drepturilor egale pentru toli ofertanlii - participanli la licita{ie, cu
excep{ia cazului in care acegtia au fost limita{i sau lipsi{i de acestea in modul
stabilit de legislalie gi prezentul Regulament;

e) prioritatea prefului maxim propus;

f) informarea publicului asupra rcntltatelor licitaliei.

8. Decizia privind vilnzarea-cumpdrarea sau arendarea terenurilor la licitalia
funciard cu strigare este adoptatd de cdtre Consiliul municipal Chigindu.

9. Proiectul de decizie a Consiliului municipal privind vdnzarea-cumpdrarea sau
arendarea terenurilor la licita{ia funciard cu strigare va fi elaborat qi propus spre
examinare de cdtre Direclia funciari p Direc{iei generale arhitectur6, urbanisrngi relalii
funciare (in continuare - Direclia funciard) avAnd avizele Comisiei consultative de
specialitate pentru domeniu de activitate. Proiectul de decizieva conline date privind:

a) suprafafa terenului;

b) destinalia funclionalb a terenului conform documentaliei de urbanism gi
amenaj are a teritoriului ;



c) scopul, durata contractului de arendare gi alte condilii de folosire a terenului
expus la licitalie pentru oblinerea dreptului de arendare a terenului;

d) prelul inilial de vdnzarc-cumpdrare sau de oblinere a dreptului de arendare a
terenului;

e) servitulile (de trecere, de acces, de vedere etc.) sau alte sarcini ce greveazd"
terenul expus la licitalie sau terenurile adiacente, in cantl in care stabilirea
servitulilor este dictatd, de amplasamentul, configura{ia gi alte particularitd\i ale
terenurilor qi documentaliei de urbanism;

f) locul situirii terenului (numirul cadastral sau adresa conven{ionaldlapoximativd
a terenului) gi alte particularitdli ale terenului expus la licitalie, care permit
identifi carea gi indiv idwhzar ea acestuia ;

g) alte condilii de vdnzare-cumpdrare sau de arendare a terenului, dupd caz.

10. Preful inilial de vdnzare-cumpdrare aterenurilor la licitalie in toate cantrile va ft
mai mare decdt preful normativ al pdmdntului, stabilit prin borderoul respectiv, elaborat
in conformitate cu Metodologia calculdrii pre{ului estimativ al terenurilor din
intravilanul municipiului Chiginiu, aprobatd prin decizia Consiliului municipal
Chiqindu nr.3124 din02 aprilie 2013.

1 1. Selectarea terenurilor, in scopul expunerii acestora la licitali e, va avea loc cu
luarea in considerare a prevederilor planului urbanistic general, planului urbanistic
zonal sau de detaliu gi altei documenta{ii de urbanism, reflectatd in planul (schemd) de
incadrare, elaborat de Direclia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciaie a
Consiliului municipal Chigin6u.

lZ.La licitalie vor fi expuse vilrudni doar terenurile proprietate municipald din
domeniul privat, iar cele din domeniul public doar in condilii de arendd.Laliciiagie pot
fi expuse gi terenurile nefuncfionale (teren pe care, in conformitate cu normativele
tehnice gi urbanistice in vigoare, nu pot fi plasate obiective de sine stdt[toare).

13. Se interzice expunerea Ia licita\ie a terenurilor proprietate municipald asupra
cdtora nu a fost stins dreptul de folosinld gi alte drepturi patrimoniale ale te4eior
persoane fizice.sau juridice.

14. Persoanele fizice gi persoanele juridice strdine, apat/rzii, precum gi
intreprinderile cu capital strdin, au dreptul de a participa la licitalie gi pot oUjine dreptul
de proprietate asupra terenurilor destinate construcliilor, rrr-.*r.i1ia dieptutui ae
proprietate asupra terenurilor cu destinalie agncold,, fondului apelor gi ale fondului
silvic.

15. in calitate de organizator al licitaliilor funciare se va desemna prin concurs
public, un agent economic ce dispuh de personal specializat gi practicd,, in domeniul
organizdrii gi desfbgurdrii licita{iilor funciare cu strigare, care va indeplini funcliile de
otganizarc qi desfrgurare a licitaliilor funciare, qi va dispune rde..p-rsonal autorizat
penlru activitdli de evaluare gi lucriri cadastrale. Orgarizatorul licitaliilor va efectua
activitdti de evaluare a terenurilor proprietate municipald, la solicitarea Comisiei pentru
orgarrizarea gi desfigurarea licitaliilor funciare cu strigare (in continu are - Comisie de
licitafie) sau a Direcliei funciare.



16. Relaliile cu organizatorul licitafiilor, desemnat cAgtigdtor al concursului public,
vor fi reglementate in contracful de prestdri servicii, semnat de persoanele
imputernicite ale Primdriei mun. Chigindu gi ale organizatorului licitaliei in modul
stabilit de lege.

II. ORGANIZAREA LICITATIEI
L7. Organiznea gi desf[gurarea licitaliilor va avea loc in temeiul gi conform

condiliilor stabilite in prezentul regulament qi deciziilor Consiliului municipal
Chiginiu, privind expunerealalicitalie a terenurilor proprietate municipald.

18. Organizarca gi desfigurarealicitaliilor va avea loc la decizia, sub supravegherea
gi cu participarea directd a Comisiei de licitalie.

19. Comisia de licitalie gi componenta nominald a acesteia, inclusiv Pregedintele,
Vicepregedintele gi Secretarul Comisiei, este desemnatd prin anexa Ia decizia
respectivS.

20. Comisia de licitalie ya fi compusd din Pregedintele, Vicepregedintele gi
Secretarul Comisiei gi membrii Comisiei de licitalie aprobatd prin decizia CMC. in
componenfa Comisiei de licitalie vor fi inclugi rcprezentanli ai Consiliului municipal
Chiginiu, Primdriei municipiului Chigin6u gi subdiviziunilor specializate ale
Administrafiei Publice Locale Chigindu, precum $i experfi independenli, dupd caz.
Secretarul Comisiei de licita{ie este desemnat de cdtre organizatorul licita,tiei gi va
deline studii juridice. Pdni la desemnarea organizatorului licita{iilor funciare, atribu{iile
de secretar al Comisiei de licitafie vor fi exercitate de cdtre un reprezentant al DireCliei
funciare, desemnat prin decizia respectivd.

21. $edintele Comisiei de licita{ie sunt deliberative dacd la ele participd cel pulin
2/3 din membrii ace-steia, iar deciziile ei se adoptd prin vot dlschis, cu simpla
majoritate de voturi . in ca, de paritate a voturilor, votul Preqedintelui Comisiei este
decisiv. Deciziile Comisiei de licitalie se consemneazd,intr-un proces-verbal, semnat de
toli membrii cu drept de vot prezen[i la qedin{6, inclusiv de cdtre Secretarul Comisiei.

22.in cantlin care qedinla Comisiei de licitalie nu este deliberativdlaora, locul gi
data stabilitd in Comunicatul informativ, gedinla poate fi suspendati cu cel mult 1 (una)
otd, iar dacd se constatd c[ suspendarea g.ai"1.i lste inutild, desfdgurarea licitaliei va fi
declatatl, imposibild, cu anunfarea acestui fapt participanlilor 1a licitalie . in acest caz,
procedurile de licitatrie vor fi reluate de la inceput, cu public area,Ia deciziaComisiei de
licitalie, a unui nou comunicat informativ.

23. $edinfele Comisiei de licitalie sunt prezidate de cdtre Pregedintele Comisiei, iar
in lipsa acestuia, de cdtre Vicepregedintele Comisiei.

24. Comisia de licitalie are urmdtoarele atribulii:

a) recep{ionarea gi verificarea documentelor referitoare la loturile expuse la
licitalie;

b) stabilirea prelului ini{ial de expunere la licitalie gi stabilirea modului gi
termenelor de achitare a prelului de vArzare a dreptului de proprietate sau
arendd, dacd nu au fost stabilite de cdtre Consiliul municipal Chiqindu;



c) stabilirea surselor mass-media, unde va fi publicat gi mediatizat comunicatul
informativ cu privire la desfd$urarea licitaliei;

d) inre gi str ar ea p articip anf i lor I a li c itali e ;

e) stabilirea pasului licitdrii pentru fiecare lot in parte;

f) desfdgurarea licitaliei;

g) controlul respectdrii condiliilor de participare la licitare gi garantarea drepturilor
pnticipar$ilor la licitalie, cu exceplia caz;ului in care acegtia se fac vinova{i de
incdlcarea sau nerespectarea procedurilor de licitare;

h) identificarea cazvrilor de manipulare a principiului competitivitdtii
participanlilor la licitalie, altor cazrri de distorsionare a procedurilor de licitare;

i) determind cdqtigitorii;

j) scoaterea lotului de la licitalie sau suspendarea licitaliei;

k) desemnarea prin concurs public a organizatorului licitaliilor funciare;

l) aprobarea comunicatului informativ;

m) perfectarea proceselor-verbale privind rcztltatele licitaliei a Comisiei de
Licitalie, inclusiv transmiterea lor prin intermediul secretarului Comisiei de
licitalie, tr termen de p6nd la 5 zile, cAgtig6torului licitaliei gi Direcfiei funciare.

25. Perfectarca proceselor-verbale privind desfbgurarea gi rezultatele licitaliei,
pdstrarea gi transmiterea lor Direcliei funciare, pentru pregdtirea contractului de
vdnzate'cumpdrare sau arendarea terenurilor in rezultatul licitaliilor funciare cu strigare
cu prezentarea ulterioard Primdriei mun. Chigindu spre semnarc, intrd, in competenla
Secretarului Comisiei de licitalie.

26. Cu cel pulin L5 zile inainte de inceperea licitaliei, organizatorul licita;iei publicd
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova gi, dupd caz, in presa locali, comunicatul
informativ privind desfdgurarea licitaliei, inclusiv pe pagina web a Primdriei mun.
Chigindu qi instalarea unui panou informativ pe terenul care urmeazd"sd fie adjudecat.

2T.Comtxticatul informativ va fi intocmitinbaza Deciziei respective a Consiliului
municipal Chigindu privind vdnzarca-cgmpirarea sau arcndarea terenurilor la licitalia
funciard cu strigare gi documentelor loturilor respective, gi care va include date privind:

a) data, ora gi locul desfdgurdrii licitaliei;

b) caracteristica terenurilor (suprafala, numdrul cadastral sau locul situdrii/adresa
aproximativd, destina\ia funcfionald, servitu{ile, dupd caz) expuse la licitafie;

c)preful indial de vdtuare a tergnului, in cazul expunerii terenului pentru vAnzare-
cumpdrare;

d)pre(ul ini{ial de oblinere a dreptului de arendare a terenurilor, scopul, termenul gi
condi{iile de folosire a terenului, in cazul expunerii terenului pentru oblinerea
dreptului de arendare;

e) persoanele care au dreptul sd participe la licitalie;



f) adresa, termenul depunerii cererii de participare gi lista documentelor necesare
pentru participare la licitalie;

g)mdrimeataxei de participare la licitalie gi preful biletului de intrare la licitalie,
termenele qi locul vdnzdriilo4

h)mdrimea acontului;

i) contul de decontarela care se va vdrsa taxa de participare la licitalie gi acontul;

j) modul de familiarizare cut terenurile expuse la licitalie;

k) numirul de telefon pentru informalii.

28. Pregdtirea setului de documente pentru loturile expuse la licitalie, organizarca
procesului de familiarizarc a potenfialilor cumpfuiltori gi arendagi cu aceste terenuri se
efectueazd de cdtre organizatorul licitatriei.

29.Direc{ia generald arhitecturd", urbanism qi rela}ii funciare va elabora variantele
de amplasare a obiectivelor in perimetrul terenurilor ce urmeazd a fi expuse la licitalie,
reflectate in planurile (schemele) de incadrare in teritoriu,inbaza cdroravor fi elaborate
proiectele de decizie respective cvprezentarea ulterioar[ Comisiei de specialitate pentru
avizare gi aprobarea in Consiliul municipal Chiqindu.

30. Organizatorul licitatriei vaprezenta Comisiei de licitalie, vaianta definitivatd a
setului de documente privind loturile expuse [a licitalie. Setul de documente va include:

a) planul (schema) de incadrare in teritoriu al terenului expus la licitalie (scara
1:2000; 1:500), elaborate de c[tre Direclia generald arhitecturd, urbanism qi
relatii funciare;

b) decizia Consiliului municipal Chigindu de aprobare a loturilor expuse pentru
licitalie funciard;

c) planul geometric;

d) extrasul din registrul bunurilor imobile;

e) memoriul explicativ al fiecdrui teren (lot) in parte;

f) avize qi alte documente ce permit identificarea gi localizarea terenului expus la
licitalie, dupd, caz.

III. CONDITIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE
3l.La licitalie au dreptul s6 asiste:

a) v dnzdtorul qi r epr ezentanlii acestuia;

b)participanlii La licitalie (ofertan{iilcumpdrdtorii, reprezentanlii acestora, dupd
caz);

c) observatorii qi vizitatorii.

32. Achitarea taxel de participare sau biletul de intrare asigur[ accesul la licitalie.
33.Laprocesul de licitalie pot participa:
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a) persoanele ftzice gi juridice din Republica Moldova, cu exceplia autoritdlilor
administra{iei publice, intreprinderilor de stat gi municipale, instituliilor finanlate
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, orgarizatorului licitagiei;

b) persoanele frzice qi juridice strdine, cu excepliile stabilite de lege;

c) apatrizii, cu excepliile stabilite de lege.

34. Participanlii la licitalie pot ac{iona prin intermediul reprezentanfilor lor, conform
legii.

35. Pentru a participa la licitalie solicitantul, dupd publicarea comunicatului
informativ, dar cel tilrziu cu 24 de ore, inainte de inceperea licitaliei, indic ati, in
Comunicatul informativ, preztntd organizatorului licitaliel/secretarului Comisiei de
licitalie o cerere de participare la licita{ie (conform Anexei la Regulamentul privind
licitaliile cu strigare gi cu reducere aprobat prin Hotdrdrea de Guvem nr. tSO Oin
I0.02.2009),la care va anexa:

a) copia buletinului de identitate (originalul se prezintd, pentru verificare gi
consemnare) - pentru persoanele ftzice;

b) extrasul din Registrul de stat al intreprinderilor, care sE confirme calitatea de
administrator a persoanei respective gi copia buletinului de identitate al
administratorului intreprinderii (originalul se prezrntd" pentru verificare gi
consemnare) - pentru persoanele juri Jice;

c) actele (documentele bancare etc.) care confirmd achitarea acontului gi a taxei de
participarc la licitalie la contul gi in mdrimea indicat6 in Q6rnunicatul informatiy;

d)procura, mandatul sau alt document in original sau copie autentific atd ceconfirm6I participirii la licitalie prin intermediar gi copia
aI reprezentantului cu prezentarea originalului pentru

36.Taxa de participare la licitatie se stabilegte de cdtre Comisia de licitatie la
propunerea organizatoruI licitafiei, dar nu va depdgi suma de 2000 lei. tn caztiin car"
cumpdrdtorul/ofertantul participd la licitarea mai multor loturi, acesta va achita taxa
de participare pentru fiecare dintre aceste loturi.

37. Acontul va fi depus pe contul indicat in comunicatul informativ, mdrimea lui
constituind l0 % din preful inifial al terenului sau preful inilial de ob{inere a dreptului
de arendare. in c*rrf in care participantul intenfio neazd" sd participe la licitare a mai
multor terenuri (loturi), el varsd acontul pentru fielare din ele.

38. Participan{ii la licitalie au dreprul:

a) sd participe la negocieri personal sau prin intermediul reprezentrur{ilor;

b) sd ia cunogtinti de documentele incluse in set;

c) sd studieze Ia fa[a locului terennl expus la licita]ie;
d) sd r efuze participar ea la negocieri



39. in cazul prevdzttt la pct. 38, lit. d), dacd refuzul a fost declarat cu 24 de ore pane
la inceperea licitaliei, participantului i se va restitui doar acontul, iar dacd refuzul a fost
declarat maitdrziu,taxade participare gi acontul nu se restituie.

40.La licitalie pot asista cu drept de vizitatori tofi doritorii. Costul biletului de
intrare se stabilegte de cdtre orgartizatorul licitaliei, dar nu poate depagi de 50 lei.

4l.La licitalie au dreptul sd asiste gratuit in calitate de observatori reprezentanfii
autoritefilor publice centrale gi locale, organelor fiscale gi ai mass-meaia gi alte
persoane acceptate de cdtre Comisia de licitalie.

42. P articipanlii la I icitalie, v izitatoni g i ob servatorii sunt obli ga{i :

a) sd respecte prevederile prezentului Regulament gi altor acte normative;

b) sd respecte ordinea cuvenitd in procesul desfEgurdrii licita{iei.
43. Persoanele vinovate de incdlcarea sau nerespectarea ordinii in procesul

desfSgurdrii licitafiei poartd rdspundere conform pt.r.tttolui Regulament gi aitor acte
normative.

IV. MODUL DE DESFA$I]RARE A LICITATIEI CU STRIGARE
44.in ziua icitafiei, pane la inceputul acesteia , participanlii sunt obligafi

sd confirme p licitalie astfel primind nrrmdrul (fip) de paniclpant.
45.in caztl inregistrdrii la licitalia cu strigare a unui singur participant, Comisia de

licitalie este in drept sd adjudece acestuia lotul solicitat, la un prej mai mare dec6t pre{ul
de expunere,.dar nu mai mic decdt limita unui pas.

car? nu s nici un ofertant la lot sau comisia de licitatieudecarea i[iile pct. 45, se va perfecta procesele-verbale
cu exclu loturi de la licitalie gi va decide exp'nerea

repetatd a loturilor respective la urmdtoarele ricitalii.
47.Preten[iile apdrute in procesul desf5gurdrii licitaliei sunt examinate de Comisia

de licitalie inainte de incheierea licitaliei. Deciziile Comisiei de licitalie pot fi
contestate in instanlele judecdtoregti competente.

48. Licitarea'este condusd de un licitant, desemnat de organizatorullicitaliei inbazd,
de contract.

49. Procedura desfrgurdrii licitaliei include in sine urmdtoarele:

a) licitantul va explica participanfi
participanfilor la licitalie, regulile de
proprietate sau de arendare a tere
funciard cu strigare;

b)inainte de inceputul licitdrii, licitantul anun!6 numdrul lotului licitat, descrie
terenul scos_.la licitalie (suprafala, locul situdrii, destina{ia funclionald a ierenului
etc.) 9i condiliile licitirii (negocierea prefului terenulgi in scopui cumpdrdrii sau a
dreptului de arendare a terenului etc.); '

c) in continuare hcitantul anunld numerele de inregistrare ale ofertan(ilor inregistrali
pentru licitarea lotului respectiv. Ofertantul, al cirui numdr este rostit de cdtre



licitant, trebuie sd ridice figa de participant, astfel confirmAnd faptul participdrii
sale la licitarea lotului anuntat;

d) inceputul licitdrii este considerat momentul in care licitantul anunfi preful inilial
al lotului qi pasul licitdrii. Dup[ anunlarea prefului inilial licitarrtul agteaptd
propuneri de majorare a acestuia in conformitate cu pasul stabilit;

e)in cazrtl in care dup6 anunlarea prelului initial al lotului nu sunt doritori de a-l
majora conform pasului stabilit, lotul este scos de la licita{ie;

f) ofertantul care doregte sd propund un pre! majorat ridicd figa de participant ceea
ce inseamnd ridicarea prefului cu un pas. Dacd ofertantul doreqte sd propun[ un
pref majotat cu cdliva pa$i, el ridicd figa de participare gi numegte un pre! nou.
Licitantul, indicAnd ofertantul care, in opinia lui, primul a propus- un pre!
majorat, anunfi preful propus gi numdrul ofertantului. Dacd a"pa ce licitantul
anunld de trei ori preful gi nici unul dintre ofertanti nu propune un pref mai mare,
licitantul, concomitent cu atreialoviturd de ciocan, anun{6 faptufvdnzdrii, dupd
ca4 a dreptului de cumpdrare sau a dreptului de arendare aterenului ofertantului,
cate a propus preful maxim. Dupd aceasta licitarea lotului respectiv inceteazd.

50. in caztl in care Comisia de licitalie constatd ci licitarea lotului a avut loc fdr6
inc[lcdri, se ia decizia cu privire la vdnzarea-cumpdrarea, dupd caz, a dreptului de
cumpdrare sau a dreptului de arendare a terenului ofertantului, care a propus pre{ul
maxim.

51. in cazvl in care Comisia de licitalie constatd o incalcare a procedurii de
desfbqurare a licitaliei, aceasta este in drept sd suspende licitarea in orice moment, p6n6
la luarea de cdtre Comisia de licitali e a deciziei prlvind continuarea licitdrii sau pri"irrA

de licitalie are dreptul sd nu explice
. Comisia nu are dreptul sd anuleze

canului.

52' are dreptul sd-gi retragd, oferta gi este obligat sdsemne reniltatele licitdrii. In cazul in care cagtigdtorullicitali in termen, lotul se expune la licitalia u,rri6toare
dup 5 noti fi carea corespun zdto ar e a c6gti gdtorului.

53. Cdgtigdtorul licitdrii lotului, car:e a cdgtigat lotul, dar care a refuzat sd semneze
icitdrii este lipsit de dreptul de a participa in
Comisiei de licitalie, licitarea lotului in cauzd"
gi in aceleagi condilii sau poate fi amAnatd cu

expunerea terenului la urmdtoarea licitalie.

54.in cazwileprevdntte la pct. 12 gipct. 53 acontul gi taxa de participare nu se
restituie gi cdgtigdtottrl ntt are dreptul sd participe din nou la licitarea lotului-dut gi este
obligat sd plSteasc6 diferenla dintre pre{ul cu care lotul i-a fost vAnclut gi preful cu care
a fost revdndut, dacd, acesta este mai mic, dar nu are dreptul sd pretindd excedentul.

55. in cantlin care licitarea lotului este declaratd nulS din cauzd"c6 lotul a fost scos
de la licitalie, fie din alte cauze, taxa de particip are Ia licitalie gi acontul va fi restituite
numai ofertanlilor care nu au contribuit prin ac{iunile lor la scoaterea de la licitafie a
lotului respectiv, conform procesului-verbal al Comisiei de licitatie.
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56. In cazvl in care lotul, a fost expus la licitalie a treia oard, dar Ia licita{ie s-a
inregistrat un singur ofertant, Comisia de licitalie va accepta vdnzarea-cump6rarea sau
arcndarea terenului solicitat unicului ofertant, prelul fiind stabilit in condiliile pct. 45 al
prezentului Regulament.

ST.Ydnzarea-cumpdrareatercnului in condiliile pct. 56 va avea loc cu intocmirea
procesului-verbal cu privire Ia rczultatele acorddrii dreptului de cumpdrarelarcndare a
terenului unicului ofertant.

v. vANzannA TERENLRTLOR, CARE NU poT Fr FORMATE cA uN
BUN IMOBIL SEPARAT (nefuncfionale)

58. La licitalie pot fi expuse terenurile nefunclionale (teren pe care, in conformitate
cu normativele tehnice qi urbanistice in vigoare, nu pot fi amplasate obiective de sine
stdt[toare), in cazul in care la aceste terenuri pretind doi sau mai mulli delin6tori de
terenuri adiacenli. La licitagie pot participa numai detindtorii de terenuii, situate
nemijlocit ldngd' (adiacent) terenurile expuse la licitalie gi care ulterior pot fi alipite
acestora, in condiliile Legii cu privire la formarea bunurilor imobile.

59. in caztl in care la licitalie este expus lotul menfionat in pct. 58 al acestui
Regulament gi pentru participare a fost inregistrat un singur ofertant, Comisia de
licitalie intocmegte procesul-verbal prin care acordd dreptul unicului ofertant de vdnzarc
sau arendare, preful fiind stabilit in condiliile pct. 45 alprezentului Regulament.

60.La cererea Direc{iei funciare organizatorul licitaliilor funciare va efectua rapoarte
de evaluare a terenurilor proprietate mu ricipald care se instrdineazd, sau se dau in
arendi, in condiliile Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale,
aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiginiu nr.3123 din 02 aprilie 2013.

VI. ACHITAREA PRETULUI DE VANZANN.CT]MPARARE SAU DE
ACORDARE A^DREPTULUI DE ARENDARE A TERENTILUI $I

INCHEIEREA CONTRACTULUI
61.Pe parcursul a 20 de zile calendaristice dupd semnarea procesului-verbal cu

privire la rcztiltatele licitdrii, cumpdrdtorul varsd suma stabilita pentru achitarca
terenului procurat integral sau arendat.

62. Celorlal{i ofertanli li se restituie pcontul in termen de l0 zile de la incheierea
licitaJiei sau, cu consimldmdntul acestora, acontul poate fi folosit la o alt6licitalie.

63. Procesul-verbal al Comisiei de licitalie, prin care a fost desemnat c6gtig6torul
ntru incheierea contractului de viltuare-c*mpdrare
fizicd, sau juridicd care a oblinut dreptul respectiv

64. Direcfia funciard va perfecta iontractul de vdnzarc-cgmpdrare sau de arendare a
terenului 9i semnarca acestuia de cdtre reprezentantul imputemicit aI primdriei gi

7 de zile calendaristice din data prezentbrii
de licitalie. in cazul vdnzdrii-cump drdrii,
taxa de stat in rndrimea de l% di;preful

final.
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65. Autentifrcarea notariald a contractului de vdnzare-cumpdrare gi inregistrarea de
stat a dreptului de proprietate sau a dreptului de arendare a terenului in registrul
bunurilor imobile la Oficiul cadastral teritorial Chiqindu va avealoc in condiliile legii.

66.La momentul fircheierii contractului de vilnzare-cumpdrare sau de arendare
cumpdrdtorului sau arendagului i se transmite, in modul stabilit, terenul cumpdrat sau
arendat in prezenla acestuia, cu intocmirea gi semnarea procesului-verbal cu privire la
stabilirea hotarelor terenului in naturd (pe loc), qi este asiguratd de cdtre orgarizator in
coordonare cu Direclia funciard.

wI. DISPOZITTIFTNALE

67. orgarrizatorul licitaliilor va asigura informarea, in termen
calendaristice din data desfdgurdrii licitaliei, mass-media locald
r eniltatele licitaliil or de s fdgurate.

68. Terenurile nesolicitate la licitatrie pot fi scoase la urmdtoarealicitalie, inclusiv la
un pre{ mai mic decdt cel anunlat la ultima licitalie, dar nu mai mic decdt prelul
normativ al terenul.ri respectiv, inclusiv cu vdnzatea-cumpdrarea acestora unicului
ofertant.

69. Cheltuielile suportate de cdtre organizatorul licita{iei (coordonarea gi
multiplicarea materialelor, publicarea comunicatului informativ, informarea mass-media
locali 9i republicarrd,, despre reztiltatele licitaliilor desf[gurate, rapoartele de evaluare
etc.) vor fi compensate de cdtre Direclia generald finanfe a Consiliului municipal
Chigindu in baza devizului de cheltuieli gi contractul respectiv din contul mijloacelor
bineqti ob{inute de la vdnzarea-cumpdrarea gi transmiterea in arendd a terenurilor
proprietate municipald.

70. Organizatorii licitaliei gi membrii Comisiei de licitalie nu au dreptul sd participe
sau sd reprezinte ofertanlii ralicitaliape care o organiz,eazd,.

Tl.Participanfii la proces sunt obliga{i sd respecte regulile de licitalie, ordinea
publicd gi linigtea in timpul licitafiei. Se interzice particip*Jilot sd poarre disculii intre
ei in timpul desfigur6rii licitaliei.

e licitalie, organizatorul licitaliei, Comisia de licitalie
9i e ce .municipale vor fi soiulionate in instanleleju c abilit de lege.

73.Prezentul Regulament poate fi abrogat, modificat sau completat prin decizie a
Consiliului municipal Chi giniu.

SECRETAR AL CONSILruLUI

de cel mult 20 de zile
gi republicand,, despre
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-t- ., Anexa nt.2
la deciziaCc

nr. P/9

coMPofl-ENTA
Comisiei pentru orgarizarea gi desfEgurarea licitaliilor 1

l$mau
\2016

c

*

Pr eS edint el e C omisiei :

1. Grozavu Nistor viceprimar al municipiului Chigindu

Vic epr eS edintele Comisiei :

2. Carpov Ivan gef interimar al Direcfiei generale arhitecturi,
urbanism gi relalii funciare

Secretarul Comisteu

3. Cristal Igor (drd drept de vot) qef al Sec{iei relalii funciare sector comercial
al Direc{iei funciare a Direcliei generale

arhitecturd, urbanism gi relalii funciare

Membrii Comisiei:

4. Bogdan Valeriu qef adjunct al Direcliei asisten{d juridicd a
Primdriei municipiului Chiqindu

5. fipovici Nicolai consilier municipal, frac,tiunea PN

6. Visotina Natalia consilier municipal, fracliunea PCRM

7. Culai Adrian consilier municipal, frac,tiunea PLDM

8. $tefdni!6Ion consilier municipal

9. Bulat Veaceslav consilier municipal, fracfiunea PPEM

10. Lutenco Victor consilier municipal, fracliunea PPEM

11. Poleacov Victor consilier municipal, frac,tiunea PSRM

12. Burduja Petru consilier municipal, fracliunea PSRM

13. Filipov Vadim consilier municipal, fracliunea PSRM

14. Cojuqneanu Vadim consilier municipal, fracliunea PL

15. Lungu Mariana consilier municipal, fracfiunea PL

\'F 4* - \"
q{ \*
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