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ПРИКАЗ 

 
Nr.  25  din  24.03. 2018 

 
 

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare şi 

cu reducere 

  

 

În temeiul Legii nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală, în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” 

ORDON: 

1.   De a aproba Regulamentul despre organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, conform anexei. 

2. De a publica prezentul Regulament pe pagina web a ÎS „Întreprinderea Silvo-Cinegetică 

Cimişlia”. 

3. Control asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Oleg Ureche, inginer 

silvic şef 

 

Director                                      Sveatoslav PRODAN 
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Regulamentul 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare şi cu reducere  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor cu strigare şi cu reducere (în 

continuare – Regulament), este elaborat în temeiul Legii nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire 

la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.136 din 

10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”şi 

stabileşte modul de organizare şi de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare şi cu reducere (în 

continuare – licitaţie), condiţiile de participare la licitaţii şi de achitare a costului bunului 

adjudecat, organizate de către ÎS „Întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia” (în continuare –

întreprindere). 

2. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor este condiţionată de: 

1) publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitaţie; 

2) familiarizarea  participanţilor cu caracteristica bunurilor  şi lucrărilor expuse la licitaţie; 

3) asigurarea liberului acces la licitaţie şi a drepturilor egale pentru toţi participanţii, cu excepţia 

celor lipsiţi de acest drept, conform art. 26 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea  proprietăţii publice; 

4) prioritatea preţului maxim propus; 

5) informarea publicului asupra rezultatelor licitaţiilor. 

3. Sursele financiare pentru organizarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, 

nerambursabilă, care se transferă la contul organizatorului licitaţiei. 

4. Decizia privind expunerea la licitaţie a bunurilor este luată de către directorul întreprinderii. 

 

II. ORGANIZAREA LICITAŢIEI 

5. În cazurile de expunere la licitaţie a activelor neutelizate în procesul tehnologic al întreprinderii. În 

vederea comercializării sau obţinerii dreptului de locaţiune, Comisia de licitaţie se institue în mod 

stabilit de Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor 

neutelizate ale întreprinderii. 

6. Comisia de licitaţie se formează prin ordinul directorului întreprinderii silvice, fiind compusă din 

7 membri, secretariatul Comisiei se asigură de unul din membrii acesteia, desemnat de preşedinte. 

7. Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii: 

1) examinarea dosarelor bunurilor şi lucrărilor  expuse la licitaţie; 

2) stabileşte preţul iniţial de expunere a activelor ţinînd cont de propunerile conducerii 

întreprinderii dar nu mai mic decât valoarea de piaţă a activelor, stabilită de evaluatorul 

licenţiat; 

3) stabilirea, în conformitate cu legea, a organului de presă în care va fi publicat comunicatul 

informativ; 

4) înregistrarea participanţilor la licitaţie; 

5) desfăşurarea licitaţiei în conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu 

reducere aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 (Monitorul Oficial nr. 41-44 

art:185); 

6) respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor; 

7) desemnarea câştigătorilor licitaţiei; 

8) scoaterea bunurilor şi lucrărilor de la licitaţie sau suspendarea licitaţiei; 

9) perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor şi a deciziilor Comisiei de licitaţie, 

inclusiv transmiterea lor, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare participanţilor. 

8. Comisia de licitaţie se creează din funcţionari şi specialişti, în limitele personalului scriptic şi 

fondului de salarizare stabilit. Pe parcursul activităţii Comisiei de licitaţie, în calitate de membri, 

pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi - specialişti/experţi în domeniu, aceştia din urmă avînd 

drept de vot doar în cazurile expres prevăzute de legislaţie. 

Anexă la 

ordinul ÎSC Cimişlia 

                   nr. 25  din 24.03.2018 



9. Comisia de licitaţie poate fi desfiinţată, iar componenţa acestuia poate fi modificată numai prin 

emiterea ordinului directorului întreprinderii silvice.  

10. Comisia de licitaţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu 

respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei.  

11. În cazul în care unul din membrii Comisiei de licitaţie absentează motivat, el este înlocuit (fără 

emiterea ordinului) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, 

respectiv, exercită funcţiile pe care membrul Comisiei de licitaţie absent le exercită din oficiu. 

Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal. 

12. Şedinţele Comisiei de licitaţie sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membri, iar 

deciziile ei se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei de 

licitaţie se consemnează în procese-verbale semnate de toţi membrii cu drept de vot prezenţi la 

şedinţe.  

13. Licitantul (persoană ce conduce licitaţia publică) de regulă, este numit din rîndul personalului 

scriptic al întreprinderii, nefiind remunerat. 

14. Pregătirea licitaţiilor se face din timp de către Comisia de licitaţie, de comun cu personalul 

responsabil desemnat în cadrul întreprinderii silvice, înainte de publicarea anunţului privind 

organizarea acestora, prin nominalizarea loturilor care se vor licita. 

15. Preţul iniţial al licitaţiei, exprimat în lei moldoveneşti se stabileşte.  

16. Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea licitaţiei, Comisia de licitaţie publică în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova şi pe pagina web al întreprinderii un comunicat informativ, privind 

desfăşurarea licitaţiei.  

17. Comunicatul va include următoarele informaţii:  

1) denumirea organizatorului licitaţiei, sediul acestuia, numărul de telefon, fax, email; 

2) locul, data şi ora ţinerii licitaţiei; 

3) lista loturilor care se supun licitaţiei; 

4) preţul iniţial al lotului; 

5) pasul licitări; 

6) modul de familiarizare cu loturile expuse la licitaţie;  

7) condiţiile de participare la licitaţie, inclusiv modul şi termenele de achitare a preţului;  

8) suma taxei de participare şi mărimea acontului pentru fiecare lot expus la licitaţie;  

9) conturile de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi acontul;  

10) termenul-limită de prezentare a cererii şi a documentelor necesare pentru participarea la 

licitaţia;  

11) după caz, condiţiile suplimentare şi altă informaţie relevantă.  

18. Persoanele fizice şi juridice interesate, care doresc să cunoască caracteristicile loturilor expuse, se 

pot adresa după consultaţii la organizatorul licitaţiei. 

 

III.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

19. La licitaţie pot participa:  

1) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;  

2) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legii;  

3) asociaţii ale persoanelor specificate în pct. 1 şi 2. 

20. La licitaţie au dreptul să asiste:  

1) participanţii şi reprezentanţii acestora care au accesul asigurat prin achitarea taxei de 

participare;  

2) în calitate de observatori pot fi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale sau 

locale, organelor fiscale, mass-media, etc.  

21. Pentru a participa la licitaţia cu strigare şi cu reducere, solicitanţii, după publicarea comunicatului 

informativ, dar cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei, prezintă secretarului Comisiei de 

licitaţie o cerere, conform formularului – tip stabilit (anexa nr.1), documentele care certifică, în 

modul stabilit, identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului, la 

contul indicat şi în mărimea prevăzută de prezentul Regulament, şi a taxei de participare la 

licitaţie, procura, în cazul participării prin reprezentanţi.  

22. Taxa de participare la licitaţii se stabileşte de către Comisia de licitaţie, dar nu va fi sub nivelul 

mărimii unui salariu minim pe ţară, stabilit în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 



privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr.21-24, art.79).  

23. Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10% din 

preţul iniţial al lotului.  

24. Acontul achitat de câştigător, în condiţiile art.34, rămâne la întreprinderea silvică, reprezentând 

parte din valoarea bunului adjudecat. În cazul în care participantul intenţionează să participe la 

licitarea mai multor bunuri, el achită acontul pentru fiecare din ele. Acontul câştigătorului licitaţiei 

este inclus în preţul lotului adjudecat.  

25. Participanţii la licitaţie au dreptul:  

1) să participe personal sau prin reprezentanţii lor mandataţi, în modul stabilit;  

2) să ia act de documentele referitoare la lotul expus la licitaţie;  

3) să examineze, la faţa locului, bunul expus la licitaţie. 

 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIILOR  

26. Licitaţiile se ţin la locul, data şi ora, comunicate prin anunţul publicitar 

27. În ziua desfăşurării licitaţiei, pînă la începerea ei, participanţii sînt obligaţi să se înregistreze la 

secretarul Comisiei de licitaţie.  

28. Dacă pentru loturile expuse la licitaţie nu se va înregistra nici un participant, Comisia de licitaţie 

va perfecta procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr. 2).  

29. Licitaţia cu strigare şi cu reducere se va desfăşura în următoarele condiţii:  

1) înainte de începerea licitaţiei, Comisia va stabili pasul licitării care nu va fi mai mic de 10 la 

sută din preţul iniţial de expunere, dar nu mai mare de 50 la sută; 

2) licitantul anunţă numărul lotului licitat şi descrie, succint, bunul expus la licitaţie; 

3) licitantul anunţă numerele de înregistrare ale participanţilor înregistraţi pentru licitarea lotului 

respectiv;  

4) participantul al cărui număr este rostit de către licitant trebuie să ridice fişa de participant, 

astfel confirmînd participarea sa la licitarea lotului în cauză;  

5) începutul licitaţiei este considerat momentul din care licitantul anunţă preţul de expunere al 

lotului şi pasul licitării. După anunţarea preţului de expunere, licitantul aşteaptă propuneri de 

majorare a lui, în conformitate cu pasul stabilit de Comisie;  

6) participantul care doreşte să propună un preţ majorat, ridică fişa de participant şi numeşte 

preţul nou. Licitantul, indicînd participantul care primul a propus un preţ majorat, anunţă 

preţul propus şi numărul participantului. Dacă după ce licitantul anunţă de trei ori preţul şi nici 

unul dintre participanţi nu propune un preţ mai mare, licitantul, concomitent cu a treia lovitură 

de ciocan, anunţă adjudecarea în favoarea participantului care a propus acest preţ. După 

aceasta, licitarea lotului respectiv se consideră încheiată.  

30. Loturile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu 

reducere.  

1) Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de Comisia de licitaţie, astfel 

încît să nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ la ultimul concurs 

sau la ultima licitaţie cu strigare.  

31. Licitaţia cu reducere se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:  

1) pasul reducerii nu va depăşi 5 (cinci) procente de la preţul de expunere;  

2) reducerea preţului poate continua pînă la 50 la sută de la preţul de expunere;  

3) loturile expuse la licitaţie, dar nesolicitate, precum şi loturile scoase de la licitaţie, pot fi 

expuse la licitaţii cu reducere repetate.  

32. La licitaţia cu reducere, licitarea preţului începe din momentul anunţării preţului de expunere.  

1) Licitantul anunţă preţul iniţial de expunere, pasul reducerii şi începe să reducă treptat preţul, 

de fiecare dată declarînd clar preţul nou. Dacă după a treia repetare a preţului redus, niciunul 

dintre participanţi nu şi-a exprimat dorinţa să-şi adjudece lotul, licitantul reduce preţul încă cu 

un pas.  

33. Licitantul reduce preţul lotului pînă cînd unul dintre participanţi nu va fi de acord cu preţul anunţat 

şi va confirma acest fapt prin ridicarea fişei de participant. Licitantul va cere participantului să 

confirme oferta, numind suma pentru care este de acord să achite lotul şi propunînd, totodată, 



participanţilor majorarea preţului nominalizat. În cazul propunerilor de majorare a preţului, 

licitaţia cu reducere se transformă în licitaţie cu strigare.  

34. În cazul în care în cadrul licitaţiilor se constată încălcări ale procedurii de desfăşurare a licitaţiei, 

Comisia este în drept să suspende licitaţia în orice moment, pînă la luarea deciziei privind 

continuarea ei sau scoaterea de la licitaţie a lotului în cauză.  

35. Participantul căruia i s-a adjudecat lotul este obligat să semneze procesul-verbal al rezultatelor 

licitaţiei (anexa nr.3);  

36. Participantul căruia i s-a adjudecat lotul, dar a refuzat să semneze procesul-verbal privind 

rezultatele licitării, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile privind lotul dat. 

În acest caz, acontul depus nu se restituie.  

37. Licitarea lotului este reluată în cadrul aceleiaşi licitaţii şi în aceleaşi condiţii.  

38. În cazul licitaţiilor nule din motiv că nici unul dintre participanţi nu şi-a manifestat dorinţa de a 

procura lotul expus de la licitaţie, se întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr.2).  

39. În cazul licitaţiei nule din motiv că lotul a fost scos de la licitaţie ca rezultat al acţiunilor 

neconforme ale participanţilor, acontul se restituie numai participanţilor care nu au contribuit prin 

acţiunile lor la scoaterea de la licitaţie a lotului respectiv. În cazul în care adjudecatarul refuză 

încheierea contractului de vînzare - cumpărare el pierde dreptul de restituire a acontului.  

40. În cazul înregistrării la licitaţia cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să 

atribuie acestuia lotul solicitat la un preţ mai mare decît preţul de expunere, dar nu mai mic decît 

limita unui pas, conform art. 40, ali. 1) al prezentului Regulament. 

41. În cazurile de neachitare în termenele stabilite, Comisia are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei 

prin emiterea unui ordin, copia cărora se transmite participantului. În asemenea cazuri, acontul nu 

se restituie.  

42. Participanţilor necîştigători li se restituie acontul în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea 

licitaţiei.  

V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI ACHITAREA COSTULUI LOTULUI  

43. Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului – verbal al rezultatelor licitaţiei, cumpărătorul 

achită preţul bunului adjudecat. 

Achitarea preţului adjudecat la licitaţia cu reducere se vaefectua în termen de 7 zile după semnarea 

procesului – verbal al rezultatelor licitaţiei. 

44. În cazurile de neachitare în termenele stabilite, vânzătorul are dreptul să anuleze rezultatele 

licitaţiei prin emiterea unui ordin, iar copiile acestui ordin se transmite cumpărătorului. În 

asemenea caz acontul nu se restitue. 

45. Participanţilor necâştigători li se restitue acontul în termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei. 

46. Câştigătorul licitaţiei, în termen de 7 zile lucrătoare după desfăşurarea licitaţiei, este obligat să 

semneze contractul de vânzare - cumpărare (anex nr. 4). 

47. Părţile contractante asigură primirea-predarea bunurilor prin întocmirea actului de primire – 

predare a bunului (anexa nr.5).  

48. Comisia de licitaţie transmite vânzătorului procesul – verbal al rezultatului licitaţiei 

49. Persoanele şi juridice participanţi la licitaţie care consideră că au fost respinşi pe motive 

neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile prezentului Regulament, pot face o 

contestaţie. Contestaţia se formulează în scris, pe loc şi se adresează spre soluţionare preşedintelui 

Comisiei de licitaţie. Contestaţia se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii 

spre înregistrare, în cazul preselecţiei şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitaţiei. 

50. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, preşedintele 

Comisiei de licitaţie, sau directorul întreprinderii, după caz, va anula licitaţia şi va decide 

organizarea unei noi licitaţii, dispunând totodată de sancţionare corespunzătoare. 

51. Organizatorii licitaţiilor asigură informarea societăţii civile despre rezultatele licitaţiilor.  

52. Organizatorii licitaţiei şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte 

participanţii la licitaţia pe care o organizează.  

53. Divergenţele apărute în procesul desfăşurării licitaţiei se soluţionează de Comisia de licitaţie 

înainte de încheierea licitaţiei.  

54. Litigiile apărute în urma licitaţiilor se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătoreşti 

competente ale Republicii Moldova, conform legislaţiei.  

 



 

 

Anexa nr. 1 
 
 

CERERE 

de participare la licitaţie 
 

 

Localitatea      20__ 
 

Participantul    

(denumirea completă, adresa juridică, adresa poştală, telefon fix, mobil) 

 
 

 

Certificat de înregistrare nr._  din 20    
În persoana reprezentantului său         

actele de identitate seria         
numărul         
care activează conform         

(documentele care certifică identitatea participantului) 

solicit participarea la licitarea lotului nr. : 
 

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial) 

 
 
 
 
 

 

Am luat cunoştinţă de Comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei, de documentaţia referitoare la bun 

şi accept condiţiile de desfăşurare a licitaţiei. 
 

Participantul    
(semnătura participantului) 

 

 

Am achitat taxa de participare la licitaţie în sumă de (_ ) lei 
(cu cifre) (cu litere) 

şi acontul în sumă de (_ ) lei. 
(cu cifre) (cu litere) 

 

 
 

Cererea este preluată de Comisia de licitaţie. 
 

Secretarul    
(numele, prenumele) (semnătura) 

 

 
 

Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă a cererilor de participare la licitaţie cu numărul . 



Anexa nr. 2 
 
 

PROCES-VERBAL nr.   

al licitaţiei nule 
 

Localitatea      20   
 

1. A fost scos la licitaţie lotul    
 
 
 
 
 

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial) 
 

 

2. Preţul de expunere_ ( ) lei. 
(cu cifre) (cu litere) 

3. Licitaţia se consideră nulă din motivele: 
 

(se indică motivele) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele Comisiei de licitaţie 
 
 
 

(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 

 

Membrii Comisiei: 
 

(numele, prenumele) 
 

 
(numele, prenumele) 

 

 
(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 
 

 
(semnătura) 

 
(numele, prenumele) 

 

Licitantul 

L.Ş. 

 
 
 

(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 



Anexa nr. 3 

 

PROCES-VERBAL nr.   

privind rezultatele licitării 
 

Localitatea      20__ 
 

1. Conform procesului-verbal de desfăşurare a licitaţiei nr. , la licitaţie a fost adjudecat lotul 
Nr.     

 
 
 
 
 

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial) 
 

 

2. Preţul iniţial de expunere a lotului ( ) lei. 
(cu cifre) (cu litere) 

 

 
 

3. Preţul de atribuire a lotului ( ) lei. 
(cu cifre) (cu litere) 

 

 
 

4. Numărul de înregistrare al ofertantului, care a cîştigat licitaţia . 
5. Denumirea completă / numele, prenumele şi funcţia agentului economic, reprezentantului 

 
 

6. Cumpărătorul se obligă: 
1) după semnarea procesului-verbal să achite preţul licitat în sumă de    

(cu cifre) 

(_ 

(cu litere) 

) lei; 

 
 
 
 
 

Preşedintele Comisiei de licitaţie 
 
 
 

(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 

 

Secretarul Comisiei de licitaţie 

Membrii Comisiei: 

 
(numele, prenumele) 

 

 
(numele, prenumele) 

 

 
(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 
 

 
(semnătura) 

 
(numele, prenumele) 

 

Licitantul 
 
 
 

(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 

 

Agentul economic/ reprezentantul acestuia    

(numele, prenumele) 

 
 
 

(semnătura) 

 

L.Ş. 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 4 

 

 

CONTRACT nr._____ 
de vînzare-cumpărare a obiectului la licitaţie 

 

_______________                                                                                   ________________200__  

(denumirea localităţii)    

 

Noi, subsemnaţii, _______________________________________________________, 
                                        (denumirea întreprinderii, autorităţii/instituţiei) 

denumit în continuare Vînzător, care acţionează în baza ________________________,  
                                                                                                                         (denumirea documentului) 

reprezentată prin _______________________________________________________, 
                                        (numele, prenumele, funcţia reprezentantului Vînzătorului) 

pe de o parte, şi ________________________________________________________, 
                                                  (denumirea sau numele, prenumele Cumpărătorului) 

denumit în  continuare  Cumpărător, care acţionează în baza _____________________, 
                                                                                                 (denumirea documentului) 

reprezentat prin ________________________________________________________, 
                                   (numele, prenumele, funcţia reprezentantului Cumpărătorului) 

pe de altă parte, am încheiat prezentul Contract. 

 

 

1. Prezentul  Contract  este întocmit în conformitate cu Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Regulamentul cu privire la modul de determinare şi 

comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10 

februarie 2009, Regulamentul privind  licitaţiile  cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 136 din 10.02.2009, alte  acte  legislative, autorizaţia de comercializare ________, eliberată 

de____________________________________________________________________________________    
                            (nr. şi data)                             (denumirea autorităţii publice)  

 

şi procesul-verbal  nr.______  cu privire  la  rezultatele licitării, semnat de Vînzător şi Cumpărător  la 

____________________200____. 

 

2. Cumpărătorul  a participat la licitaţia cu ___________ ce a avut loc în  
                                                                                  (tipul licitaţiei) 

________________________________________________________________, 
                                                    (denumirea localităţii) 

şi i s-a adjudecat lotul nr. ____________, _______________________________ 

________________________________________________________________, 
                                          (denumirea completă a bunului) 

situat pe adresa ____________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

numit în continuare Obiect. 

  

3. Vînzătorul declară că pînă în momentul  încheierii  prezentului Contract,  Obiectul  nu este vîndut, 

depus în gaj, litigios sau sub sechestru. 

 

4. Conform condiţiilor prezentului Contract, Vînzătorul  vinde, iar Cumpărătorul cumpără Obiectul 

cu drept  de proprietate. 

 

5. Obiectul înstrăinat aparţine Vînzătorului în baza __________________ 

_________________________________________________________________ 
                             (denumirea documentelor ce confirmă dreptul asupra obiectului) 

 

6. Descrierea succintă a Obiectului:  ________________________________________, 

 _________________________________________________________________ 
                            (starea tehnică, fizică, funcţională, parametrii tehnici etc.) 



 

7. Obiectul este amplasat pe un teren cu aria de ___ (ha), cu numărul cadastral ____________, 

atribuit cu drept de ______________________________________________, 
                                                                       (forma şi termenul de folosinţă a terenului) 

confirmat prin _____________________   nr. _________ din _________ 200__. 
                                (denumirea actului) 

 

8. Valoarea estimativă  a  Obiectului la data de  “__”____________ 200___, stabilită de 

________________, constituie ______(_____________) lei. 
  (denumirea evaluatorului)                        (suma în cifre şi litere) 
 

9. Preţul iniţial de expunere a Obiectului la licitaţie, stabilit de comisia de licitaţie, constituie 

________(_________________________) lei. 
                              (suma în cifre şi litere) 

 

10. Preţul de comercializare a Obiectului, stabilit în procesul licitaţiei şi fixat în procesul-verbal 

privind rezultatele licitaţiei, constituie ___(________________________) lei. 
                                                                                                 (suma în cifre şi litere) 

 

11. Pînă la semnarea contractului Cumpărătorul a achitat integral preţul Obiectului, fapt confirmat 

prin (_____________________________________). 

                                                  (denumirea, nr.__ şi data documentului confirmativ) 

 

12. Cumpărătorul a luat cunoştinţă în prealabil de parametrii tehnici, starea fizică reală şi juridică a 

Obiectului, alte documente prezentate de Vînzător. 

 

13. Cumpărătorul  declară că nu va înainta pretenţii referitor la caracteristicile şi starea Obiectului, 

despre care a fost informat şi pe care le-a acceptat cumpărînd Obiectul. 

 

14. Vînzătorul se obligă să  transmită, iar Cumpărărtorul să preia prin act Obiectul, în termen de   

___  zile  de  la  data  semnării prezentului Contract. 

 

15. Cheltuielile de autentificare notarială şi înregistrare a prezentului Contract sînt suportate de 

Cumpărător. 

 

16. Contractul   este întocmit în __ exemplare, dintre care un exemplar rămîne  la  Biroul notarial. 

 

                

              VÎNZĂTORUL:                                                                CUMPĂRĂTORUL: 

____________________________                                              ___________________________ 

____________________________                                              ___________________________ 

_______ __________________                                                   ______ ____________________ 
 (semnătura) (numele, prenumele)                                                                   (semnătura)  (numele, prenumele) 

 
L.Ş. 
 



Anexa nr. 5 
 

 

Actde predare – primire 
a bunului 

 

 
ÎS “Întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia”  în persoana 
                                                                                                                                 (funcţia, numele şi prenumele) 

                 care   acţionează   în   conformitate   cu   statutul   întreprinderii ,   a   transmis,   iar 
 

denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

care acţionează în conformitate cu a primit  în baza 

Contractului de cumpărare - vânzare nr.   , bunul adjudecat la 

licitaţia cu strigare din ______________________, situate pe adresa ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Din partea întreprinderii                                                                                                              

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura) 
„ ” 20   

 

L.Ş. 
 

 
Din partea persoanei juridice sau 
numele şi prenume persoanei fizice  ___________________  

(semnătura) 
„ ” 20   

 

L.Ş. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


