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R O M Â N I A  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

   INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL HARGHITA 

Nesecret 
 
 

 

Nr. 4.175 
   Data 23.03.2022 

   Exemplar unic 

 
 

 

 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL 
de constatare a lipsei de oferte și de reluare a procedurii   

pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a două mijloace fixe 
(autoturisme), aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 

și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Harghita 
 
 

Încheiat astăzi 23 martie 2022 cu ocazia constatării lipsei de oferte depuse în 
vederea valorificării prin licitație publică deschisă cu strigare a două mijloace fixe 
(autoturisme), aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne și în administrarea 
Instituției Prefectului – Județul Harghita 
 

Comisia de licitație numită prin Ordinul prefectului nr. 41 din data de 
24.02.2022, compusă din: 

 

 Președinte: șef serviciu, Condrat Octavian 
 Membru: consilier juridic, Tulbure Irina 
 Membru: consilier, Pănescu Adrian 
 Membru: consilier, Pașcu Carmen - Maria 
 Secretar: consilier, Baloga – Jakab Erzsébet 

 

a constatat astăzi 23 martie 2022 ora 10:00 la sediul instituției prefectului, 
lipsa de oferte depuse pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a 
două mijloace fixe (autoturisme), aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne 
și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Harghita.   
 

Preşedintele comisiei de licitație precizează că procedura de licitație s-a 
organizat în conformitate cu H.G. nr. 81 din 2003 pentru aprobarea regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase 
din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii aflate în administrarea 
M.A.I. cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunii nr. 167 din 2009 
privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I.   

 

Președintele comisiei de licitație declară deschisă ședința. 

 

 Se constată lipsa: 
- solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire; 
- de oferte depuse. 

 Se anulează procedura de licitație în urma căreia nu s-a depus nici o ofertă.  
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Comisia de evaluare hotărăște  reluarea procedurilor de vânzare prin licitație 
deschisă cu strigare a două mijloace fixe (autoturisme) în aceleași condiții stabilite 
pentru procedura anulată, cu excepția termenelor de depunere a documentației, 
conform anunțului de publicitate nr. 3.533 din 08.03.2022, respectiv 12.04.2022 
ora: 10:00 – data limită de depunere a ofertelor.  

 

Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței de 
constatare a lipsei de oferte depuse pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu 
strigare a două mijloace fixe (autoturisme), urmând ca membrii acesteia să se 
întrunească în ședința de licitație Faza II la 12.04.2022, ora 13:00, pentru 
deschiderea/evaluarea ofertelor depuse conform cu prevederile documentației de 
atribuire și să stabilească oferta câștigătoare. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, azi 23 martie 2022, la 
sediul Instituției Prefectului – Județul Harghita, într-un singur exemplar original, care 
urmează să fie atașat la dosarul de licitație.  
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