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ANEXA 5 
 
 

PROCES-VERBAL AL SEDINTEI DE LICITATIE PUBLICA 
DESCHISA CU STRIGARE 

Nr. ....... din ...../...../..........., ora ....... 

 

1. Datele privind organizarea si desfășurarea licitației publice deschise cu strigare 
au fost anunțate prin afișare, contact telefonic direct al persoanelor interesate si 
pe site-ul Obştii Sibiceni, www.obstea-sibiceni.ro. 

2. Bunurile și/sau serviciile scoase la licitație în ședință de licitație publica deschisa 
cu strigare sunt cele menționate in Caietul de Sarcini al Licitației din 
……………………….. 

3. Comisia de  licitație,   numita  prin  Decizia Președintelui Obştii Sibiceni   din  
data de …………………, pe baza hotărârii emise de Consiliul Director în data de  
……………………. și a fost constituita din: 

1. Constantin PETRICEANU - Președinte Comisie 
2. Dumitru Gosman – Secretar Comisie 
3. ………………………… - Membru Comisie 
4. ………………………… - Membru Comisie 
5. ………………………… – Membru Comisie 

A. Președintele comisiei de licitație a anunțat obiectul ședinței de licitație, a 
făcut prezenta participanților. Domnul secretar a anunțat participanții 
eligibili, respectiv pe cei care îndeplinesc condițiile din Regulamentul de 
Licitație privind participarea. Domnul președinte constatând că sunt 
îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței, a fost declarata 
deschisa ședința de licitație publica cu strigare; 

B. Președintele comisei de licitație a prezentat modul de desfășurare a 
licitației, regulile ce trebuie respectate pe timpul desfășurării ședinței, 
reguli specificate in anexa „Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor 
si negocierilor de vânzare a materialului lemnos pe picior”; 

C. La licitație au participat in afara persoanelor menționate mai sus (la pct 3) 
si următorii: 

- 7. ................................................ 

- 8. ................................................ 

- 9................................................. 

- 10. ................................................ 

- 11. ............................................... 
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D. Preturile inițiale de vânzare sunt cele menționate in Caietul de Sarcini al 
licitației; 

E. Preturile oferite pe parcursul desfășurării licitației si persoanele care le-au 
oferit sunt menționate in anexa 5a „Situația privind Licitația” întocmită 
pe timpul desfășurării licitației; 

F. Partizile au fost adjudecate de agenții economici precizați in anexa 5a, 
„Situația privind Licitația”, la preturile menționate în acest document. 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un singur exemplar. 
 
 
COMISIA DE LICITATIE:      PARTICIPANTI: 
 
 
1.       1. 

2.       2. 

3.       3. 

4.       4. 

5.       5.  

MARTORI ASISTENȚI:    6. 

1.       7. 

2.       8. 

3.       9.    


