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ANUNȚ  
 

Instituția Prefectului – Județul Harghita, cu sediul în Mun. Miercurea – Ciuc, Piața Libertății, 
nr. 5,  reprezentată de domnul subprefect Țepeluș Marius, organizează licitație publică deschisă cu 
strigare, conform H.G. nr. 81/2003, în vederea valorificării a două mijloace fixe (autoturisme), 
după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea Marca/tipul 
Preț pornire 

licitație  

(lei) 

1 Autoturism M1G Volkswagen 7L/ACBPEX/11 TOUAREG 12831,78 

2 Autoturism special M1 Dacia SD/LSDAB/LOGAN 4069,69 
 

Cumpărătorii interesați de achiziționarea mijloacelor fixe pot fi persoane fizice sau juridice 
care vor depune până la data de 22.03.2022, ora 13:00 documentele prevăzute în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziționat de la sediul Instituției Prefectului – Județul Harghita din Mun. 
Miercurea – Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, contra sumei de 20 lei.   

Ședința de licitație din Faza I va avea loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Harghita, 
în data de 28.03.2022, ora 10:00. 

Cota de cheltuieli de participare la licitație pentru fiecare mijloc fix constă în: 
 

Denumire/marca/tipul 
Achitarea garanției de 
participare la licitație 

(10% din valoarea mijlocului fix) 

Achitarea 

taxei de 
participare 

la licitație 

Achitarea 

c/v. 
Caietului de 

sarcini 

Autoturism M1G, Volkswagen 7L/ACBPEX/11 
TOUAREG 

1.283,18 lei 150,00 lei 20.00 lei 

Autoturism special M1 406,97 lei 150,00 lei 20.00 lei 
 

Garanția de participare, taxa de participare și caietul de sarcini la licitație se achită până la 
data de 22.03.2022 ora 13:00 prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria M-Ciuc nr. 
RO31TREZ3515005XXX004851, titular cont Instituția Prefectului – Județul Harghita cod fiscal 
4245470 sau se poate depune în numerar la casieria instituției.  

 

Ședința de licitație din Faza II va avea loc în situația în care în Faza I nu s-a înregistrat nici 
o ofertă cu un preț cel puțin egală cu prețul de pornire al licitației, la data de 12.04.2022, ora 
13:00.  

 

Nr. 

crt. 
Denumirea Marca/tipul 

Preț pornire 

licitație  
(lei) 

1 Autoturism M1G Volkswagen 7L/ACBPEX/11 TOUAREG 10265,42 

2 Autoturism special M1 Dacia SD/LSDAB/LOGAN 3255,51 
 

Cota de cheltuieli de participare la licitație pentru fiecare mijloc fix constă în: 
 

 

Denumire/marca/tipul Achitarea garanției de Achitarea Achitarea 



participare la licitație 
(10% din valoarea mijlocului fix) 

taxei de 
participare 

la licitație 

c/v. 
Caietului de 

sarcini 

Autoturism M1G, Volkswagen 7L/ACBPEX/11 
TOUAREG 

1.026,54 lei 150,00 lei 20.00 lei 

Autoturism special M1 325,55 lei 150,00 lei 20.00 lei 
 

Garanția de participare, taxa de participare și caietul de sarcini la licitație se achită până la 
data de 12.04.2022 ora 10:00 prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria M-Ciuc nr. 
RO31TREZ3515005XXX004851 titular cont Instituția Prefectului – Județul Harghita cod fiscal 
4245470 sau se poate depune în numerar la casieria instituției.  

 

Ședința de licitație din Faza III va avea loc în data de 19.04.2022, ora 13:00 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea Marca/tipul 
Preț pornire 

licitație  

(lei) 

1 Autoturism M1G Volkswagen 7L/ACBPEX/11 TOUAREG 7699,07 

2 Autoturism special M1 Dacia SD/LSDAB/LOGAN 2441,63 
 

Cota de cheltuieli de participare la licitație pentru fiecare mijloc fix constă în: 
 

Denumire/marca/tipul 
Achitarea garanției de 
participare la licitație 

(10% din valoarea mijlocului fix) 

Achitarea 

taxei de 
participare 

la licitație 

Achitarea 

c/v. 
Caietului de 

sarcini 

Autoturism M1G, Volkswagen 7L/ACBPEX/11 
TOUAREG 

769,91 lei 150,00 lei 20.00 lei 

Autoturism special M1 244,16 lei 150,00 lei 20.00 lei 
 

Garanția de participare, taxa de participare și caietul de sarcini la licitație se achită până la 
data de 18.04.2022 ora 10:00 prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria M-Ciuc nr. 
RO31TREZ3515005XXX004851 titular cont Instituția Prefectului – Județul Harghita cod fiscal 
4245470 sau se poate depune în numerar la casieria instituției.  

 

Informații  privind detaliile tehnice ale autoturismelor, se pot obține de la Bilibok András tel. 
0755-048.608, iar pentru detalii privind licitația, de la Condrat Octavian, tel. 0266-371.114 , de 
Luni până Vineri, între orele: 09.00 – 15.00, sau adresa de e-mail office@prefecturahr.ro     

 

Prezentul anunț va fi dat publicității printr-un anunț într-un ziar de largă circulație, prin 
afișare la sediul și pe site-ul instituției.  

 
p. PREFECT 

ȚEPELUȘ MARIUS 
subprefect 
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