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Nr. 4278 din 06.09.2022. 

 
PROCES-VERBAL 

al ședinței de licitație cu strigare 

pentru vânzarea bunurilor scoase din folosință 

Încheiat azi, 06.09.2022, ora 9:00 

 

Ca urmare a Anunțului privind organizarea licitației cu strigare nr. 4010/18.08.2022 și în conformitate cu Raportul de 

evaluare a bunurilor supuse licitației cu strigare nr. 3149/04.07.2022,au fost disponibilizate următoarele active fixe: 

 

1. Tractor U650 – 1 buc - preț de pornire 22760,00 lei 

2. Remorcă tractor RM-5 – 1 buc – preț de pornire 6563,00 lei 

3. Remorcă cisternă pe două axe – 1 buc – 8033,00 lei. 

Termenul limită de depunere a cererilor și taxei de înscriere: 06.09.2022, ora 8:30 

Comisia de licitație a bunurilor scoase din activitate numită prin decizia nr. 34 din 30.06.2022 și compusă din: 

Nr.crt. Nume si prenume Rolul în cadrul comisiei de evaluare 

1 Ec. Bochiș Coca Mihaela Președinte 

2 Ec. Tămaș Daniel Membru 

3 Ec. Nechita Paula Ioana Membru 

4 Ec. Meseșan Oana  Secretar 

 

a participat astăzi, 06.09.2022, la ora 09:00, la sediul autorității contractante din loc. Borșa, str. Principală, nr.258, jud. 

Cluj, la ședința de licitație cu strigare și a constatat că până la termenul limită nu au fost depuse cereri de înscriere. 

În consecință, conform prevederilor art. 5.5 și 5.6 din H.G. nr.841/1995, licitația se va repeta în data de 14.09.2022, ora 

9:00, cu diminuarea prețurilor inițiale de pornire cu 20%, astfel: 

1. Tractor U650 – 1 buc - preț de pornire 18208,00 lei 

2. Remorcă tractor RM-5 – 1 buc – preț de pornire 5250,40 lei 

3. Remorcă cisternă pe două axe – 1 buc – 6426,40 lei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original. 

Comisia de licitație: 

 

Președinte  – Ec. Bochiș Coca Mihaela - __________________  

Membru – Ec. Tămaș Daniel  - __________________________ 

Membru – Ec. Nechita Paula Ioana - _____________________ 

Secretar – Ec. Meseșan Oana - __________________________ 
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