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Nr. 1217 din 01.04.2021 
CAIET DE SARCINI 

LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU 
VALORIFICAREA MIJLOACELOR FIXE CASATE DIN CATEGORIA IV 

 - MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII DE LUCRU- 
  

Capitolul I – Date de identificare ale organizatorului procedurii de licitație 
publică cu strigare 

 
 Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești, având sediul în Municipiul 
Ploiești, Strada Șoseaua Vestului nr. 22, telefon/fax 0244528269, Județul Prahova, cod poștal 
100461, Cod Unic de Înregistrare RO 2842919. 
 

Capitolul II – Obiectul procedurii de licitație publică cu strigare 
 
2. Obiectul procedurii de licitație publică cu strigare îl constituie valorificarea prin 

vânzare a unor mijloace fixe casate de natura mașini, utilaje și instalații de lucru  
identificate conform Anexei nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 
 
2.1. Vânzarea se va realiza pentru fiecare mijloc fix  în parte sau pentru mai multe 

conform solicitării ofertanților. 
 

2.2. Locurile de depozitare al bunurilor ce fac obiectul vânzării sunt următoarele: 
Atelierul mecanic 1 - Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU” –Municipiul 
Ploiești, Strada Șoseaua Vestului nr. 22, telefon/fax 0244528269, Județul 
Prahova, cod poștal 100461. 

 
2.3. Participanții la procedura de licitație publică cu strigare au posibilitatea de a 

inspecta bunurile ce fac obiectul licitației la locul de depozitare a acestora, astfel 
cum au fost menționate mai sus, conform calendarului de  vizionare. 
 

2.4. Organizatorul procedurii de licitație publică cu strigare va permite ofertanților 
interesați posibilitatea de a inspecta bunurile supuse valorificării în baza unei 
solicitări, conform următorului calendar de vizionare: 
 

- pentru Ședința nr. 1 -vizionare zilnică între orele 09.00-15.00, la trei zile după  
publicarea anunțului publicitar, până la termenul limită 
cu trei zile înainte de desfășurarea ședinței la locul de 
depozitare menționat anterior. 
 

- pentru Ședința nr. 2 -vizionare zilnică între orele 09.00-15.00, la trei zile după  
publicarea anunțului publicitar, până la termenul limită 
cu trei zile înainte de desfășurarea ședinței la locul de 
depozitare menționat anterior. 

APROBAT 
În consiliul de administrație din 
data de 01.04.2021 
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- pentru Ședința nr. 3 -vizionare zilnică între orele 09.00-15.00, la trei zile după  
publicarea anunțului publicitar, până la termenul limită 
cu trei zile înainte de desfășurarea ședinței la locul de 
depozitare menționat anterior. 

Capitolul III – Baza legală și valoarea mijloacelor fixe 
 
3. Licitația publică cu strigare se va realiza conform prevederilor H.G. nr.841/1995 

privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 
3.1. Prețul minim de pornire al licitației pentru fiecare mijloc fix este cel stabilit pe baza 

raportului de evaluare cu nr. 584/11.02.2021 întocmit de Comisia de evaluare 
(mijloace fixe), numită prin  decizia de numire prin consiliul de administrație nr. 
106 din 09.11.2020 , fiind detaliat mai jos pe repere astfel:  
 

Nr. 
crt. 

Număr 
de 

inventar 

Denumire 
material/echipament/ 

piesă de schimb 

U/M Cantit
atea 

Preț unitar 
de vânzare 
fără TVA 
(lei/UM) 

Salt de 
supralicitare 
(lei) 10% 

1.  20045 Strung SNA 560x1000 Buc. 1 2756,25 275 
2.  20046 Strung VOLMAN S-45 Buc. 1 2250 225 
3.  20047 Strung paralel E400-1000 Buc. 1 1631,25 160 
4.  20042 Strung SN 320-750 Buc. 1 1912,5 190 
5.  20043 Mașină de frezat FU-32 

UMC Cugir 
Buc. 1 3600 360 

6.  20044 Mașină de frezat STRIGON 
MS400-02 

Buc. 1 1687,5 170 

7.  20004 Mașină de rabotat cu cuțit 
mobil 

Buc. 1 1462,5 145 

8.  20001 Polizor dublu electric 
Electromureș 54 500-25A 

Buc. 1 168,75 170 

9.  20033 Mașină de găurit   Buc. 1 168,75 17 
10.  20035 Foarfece de tăiat tablă 

(Ghilotină) 
Buc. 1 112,5 12 

 
3.2. Prețul final pentru fiecare reper va fi cel adjudecat în urma derulării licitației. 

 
Capitolul IV – Condiții de participare și calificare la procedura de licitație 
publică cu strigare 

 
4. Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele juridice și fizice 

române sau din străinătate, legal constituite, în calitate de ofertanți – potențiali 
cumpărători pentru unul sau mai multe mijloace fixe ce fac obiectul licitației. 
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 Sunt considerați ofertanți calificați doar acei ofertanți – potențiali 
cumpărători care au depus până la data și ora specificate în anunțul licitației, la sediul 
Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești. – în calitate de organizator a 
licitației,- dovada achitării cotei de cheltuieli (contravalorii) garanției de participare la 
licitație în cuantum de 50 de lei indiferent pentru câte mijloace licitează. Menționăm 
faptul că garanția de participare se constituie doar prin depunerea de numerar la casieria 
instituției noastre în perioada cuprinsă între data zilei a treia dinaintea datei specificate 
în anunțul licitației și data și ora specificate în anunțul licitației pentru a fi desfășurată 
licitația. 
 
 prezentarea de documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului, 
respectiv: 

o  pentru persoanele juridice:  
 

- copie certificat de certificatul de înmatriculare eliberat Registrul 
comerțului  și după codul fiscal, în copie în copie lizibilă cu 
mențiunea „conform cu originalul; 

- împuternicirea persoanei prezente de a participa la licitație dacă 
aceasta nu deține calitatea de reprezentant legal al ofertantului; 

- act de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei 
împuternicite să participe la licitație; 

- chitanța de achitare a cotei de cheltuieli (contravalorii) garanției de 
participare la licitație în cuantum de 50 de lei eliberată de casiera  
Liceului Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești 

 
o  pentru persoane fizice: 

 
- copie lizibilă după actul de identitate cu mențiunea „conform cu 

originalul”; 
- în situația în care potențialul cumpărător persoană fizică se află în 

posibilitatea de a fi prezent la ședința de deschidere a licitației poate 
împuternici o altă persoană, în baza unei procuri/delegații, însoțită 
copie a actului de identitate al persoanei împuternicite să participe la 
licitație inscripționată cu mențiunea „conform cu originalul”; 

- chitanța de achitare a cotei de cheltuieli (contravalorii) garanției de 
participare la licitație în cuantum de 50 de lei eliberată de casiera  
Liceului Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești 
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Capitolul V – Desfășurarea licitației publice cu strigare 

 
5.1 Procedura de licitație se va desfășura în Ploiești, strada Șoseaua vestului nr. 22 la sediul 

Liceului Tehnologic Energetic “ELIE RADU”  

5.1.1 Datele de desfășurare ale ședințelor sunt următoarele: 
 

 Ședința nr. 1: 21.04.2021 începând cu orele 10.00. Prețurile de 
pornire vor fi cele din listă punctul 3,1 din prezentul caiet de sarcini. 
În cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație 
și/sau în cazul în care niciun ofertant nu a oferit cel puțin prețul de 
pornire licitația se va repeta, încheindu-se un proces-verbal de 
constatare în acest sens, de către Comisia de licitație; 

 Ședința nr. 2: 27.04.2021 începând cu orele 10.00. Prețurile de 
pornire vor fi diminuate cu 20% față de cele din listă. În cazul în care 
nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație 
și/sau nu se oferă cel puțin prețul de pornire licitația se va relua, 
încheindu-se un proces-verbal de constatare în acest sens, de către 
Comisia de licitație; 

 Ședința nr. 3: 06.05.2021 începând cu orele 10.00. Prețurile de 
pornire vor fi diminuate cu 40% față de cele din listă. 

 
5.2 Președintele Comisiei de licitație va declara deschisă ședința de deschidere a 

ofertelor, la data și ora stabilită în anunțul publicitar, la sediul Liceului 
Tehnologic Energetic “ELIE RADU”, Ploiești, strada Șoseaua vestului nr. 22 în 
prezența membrilor Comisiei de licitație și a reprezentanților/împuterniciților 
din partea ofertanților care au depus ofertele în forma solicitată, în cazul în care 
sunt cel puțin doi participanți la licitație. 
 

5.3 În cadrul ședinței de deschidere vor fi verificate dacă se îndeplinesc condițiile 
legale pentru desfășurarea licitației, inclusiv cele de publicitate, precum și 
ofertele din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor formulate prin prezentul 
caiet de sarcini. 
 

5.4 Președintele va anunța prețul de pornire de la care se pornește strigarea cu 
mențiunea faptului că pasul de licitare trebuie să fie de minim 10% din prețul de 
pornire. 
 

5.5 În cazul în care pentru fiecare mijloc fix ce urmează a fi valorificat se constată 
faptul că sunt depuse cel puțin câte două oferte, care corespund cerințelor 
caietului de sarcini, președintele Comisiei de licitație va declara ordinea 
desfășurării licitației publice cu strigare pentru respectivele mijloace fixe. 

 
5.6 Participanții la licitație vor prezenta ofertele de preț/mijloc fix prin strigare. 
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5.7 Secretarul Comisiei de licitație va întocmi un proces-verbal în care se vor 
menționa strigările/ofertele de preț aferente ofertelor depuse de către 
participanți, rezultatul analizei acestora, care va fi semnat de către toți membrii 
Comisiei de licitație și de către ofertanții participanți prezenți, în sensul declarării 
faptului că nu există nicio obiecție din partea acestora. 

5.8 Procesul verbal va cuprinde ofertele pentru fiecare mijloc fix din lista pentru 
care se licitează; 

5.9 Dacă după cea de-a treia strigare a președintelui a prețului cel mai mare oferit până 
la acel moment nu este strigată o nouă ofertă, acesta va anunța adjudecarea 
mijlocului fix licitat în favoarea celui ce a oferit ultima sumă. 

5.10 Rezultatul valorificării fiecărui mijloc fix va fi consemnată în procesul- verbal 
menționat la pct. 5.7. 

5.11 Participanții la licitație pot depune contestații privind modul în care au fost 
respectate dispozițiile legale ce reglementează procedura licitației publice cu 
strigare la sediul Liceului Tehnologic Energetic “ELIE RADU”, Ploiești, strada 
Șoseaua vestului nr. 22, în termen de maxim o zi lucrătoare de la încheierea 
licitației. 

5.12   Soluționarea contestației se va realiza în termen de cinci zile, de la depunerea 
acesteia, de către Comisia de licitație, soluția adoptată urmând a fi comunicată 
contestatarului în maxim două zile de la adoptarea acesteia. 

5.13 În cazul în care participantul la licitație nu consideră soluția adoptată ca fiind 
îndreptățită, acesta se poate adresa instanței judecătorești competente. 

 
Capitolul VI – Dispoziții finale 

 
6.1 Câștigătorul/câștigătorii licitației publice cu strigare are obligația de a semna 
contractul (conform anexei nr. 2 la caietul de sarcini) și de a achita integral prețul 
adjudecat aferent mijlocului fix/mijloacelor fixe la care a fost declarat câștigător în 
termen de maxim 10 zile de la data licitației. 
6.2 După achitarea integrală a bunurilor cumpărătorul/cumpărătorii se obligă ca în 
termen de 15 zile lucrătoare să ridice mijlocul/mijloacele fix/fixe adjudecat/e, intrând în posesia 
acestuia/acestora  pe baza de Proces-verbal de predare primire, conform modelului din 
anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini. 
6.3 Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul/ofertanții declarat/ți 
câștigător/i al/ai licitației publice cu strigare se va reține până la achitarea prețului 
ofertat și ridicarea bunurilor. 
6.4 Neachitarea de către persoana fizică sau juridică adjudecătoare a licitației a 
prețului ofertat în termenul precizat la art. 6.1 atrage de drept pierderea dreptului de 
adjudecare și a garanției de participare la licitație. 
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6.5 SALTURI DE LICITAȚIE – ȘEDINȚA NR. 1 DE LICITAȚIE 

Nr. 
crt. 

Număr 
de 

inventar 

Denumire 
material/echipament/ 

piesă de schimb 

U/M Preț 
inițial 
(lei) 

Salt 1 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 2 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 3 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 4 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 5 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 6 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 

Salt 7 
Valoare 
Minimă 
de licitat 

–lei- 
1.  20045 Strung SNA 

560x1000 
Buc. 

2756,25 3032 3308 3583 3859 4134 4410 4686 

2.  20046 Strung VOLMAN S-
45 

Buc. 
2250 2475 2700 2925 3150 3375 3600 3825 

3.  20047 Strung paralel E400-
1000 

Buc. 
1631,25 1794 1958 2121 2284 2447 2610 2773 

4.  20042 Strung SN 320-750 Buc. 1912,5 2104 2295 2486 2678 2869 3060 3251 
5.  20043 Mașină de frezat FU-

32 UMC Cugir 
Buc. 

3600 3960 4320 4680 5040 5400 5760 6120 

6.  20044 Mașină de frezat 
STRIGON MS400-
02 

Buc. 
1687,5 1856 2025 2194 2363 2531 2700 2869 

7.  20004 Mașină de rabotat cu 
cuțit mobil 

Buc. 
1462,5 1609 1755 1901 2048 2194 2340 2486 

8.  20001 Polizor dublu electric 
Electromureș 54 500-
25A 

Buc. 
168,75 186 203 219 236 253 270 287 

9.  20033 Mașină de găurit   Buc. 168,75 186 203 219 236 253 270 287 
10.  20035 Foarfece de tăiat tablă 

(Ghilotină) 
Buc. 

112,5 124 135 146 158 169 180 191 
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ANEXA 1 
 

MIJLOACE FIXE CASATE DE NATURA MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII 
DE LUCRU PENTRU VALORIFICARE PRIN VANZARE /LICITAȚIE CU 

STRIGARE 
 

Nr
crt 

Denumire 
utilaj 

Cant. DETALII 

1.  

Strung 
SNA560X 
1000 

1 

 

2.  

Strung 
VOLMAN 
S-45 

1 
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3.  

Strung 
paralel 
E400-1000 

1 

4.  
Strung SN 
320-750 

1 

5.  

Mașină de 
frezat FU-
32 UMC 
Cugir 

1 
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6.  

Mașină de 
frezat 
STRIGON 
MS400-02 

1 

7.  

Mașină de 
rabotat cu 
cuțit mobil 

1 



MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII        
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ ELIE RADU ”, MUNICIPIUL PLOIESTI               
STR.SOS.VESTULUI NR. 22 TEL/FAX: 0244528269     
E-mail : energetic_pl@hotmail.com 

10  

8.  

Polizor 
dublu 
electric 

1 

 

9.  
Mașină de 
găurit  

1 

 

10.  
Foarfece de 
tăiat tabla 
(Ghilotină) 

1 
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ANEXA 2 
 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 
nr. _____ din __________ 

 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
   1. Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești, având sediul în 
Municipiul Ploiești, Strada Șoseaua Vestului nr. 22, telefon/fax 0244528269, Județul 
Prahova, cod poștal 100461, Cod Unic de Înregistrare RO 2842919, reprezentată de 
MIRIȚESCU ANCUȚA în calitate de director  numita in continuare Vânzător, 
 

si 
  
  2. Societatea/persoana fizică ……………………………………………………. 
cu sediul/domiciliul in …………………………, str. ………………………nr. 
…………………….., județul …………………………înmatriculata la Registrul 
Comerțului sub nr. ……………….., Cod Unic de Înregistrare/CNP nr. 
…………………………….., reprezentată de ……………………………………………., 
numita in continuare Cumpărător. 
 

 Având in vedere licitația cu strigare (ședința nr. ….) organizata de către Vânzător 
în data de ………………….., urmare a căreia Cumpărătorul a fost declarat câștigător al 
acestei licitații conform procesului verbal de adjudecare nr. …………… din ………….   , 
părțile au decis încheierea contractului de vânzare-cumpărare in următoarele condiții: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.1 Vânzătorul vinde, iar Cumpărătorul cumpăra Utilajele si bunurile așa cum au 
fost descrise în caietul de sarcini al licitației organizate, numite in continuare Utilaje. 
Urmare a faptului că aceste Utilaje/bunuri sunt rezultate în urma casării, Cumpărătorul nu 
va beneficia de garanție din partea Vânzătorului. 
 
 III. TERMENUL DE RIDICARE 
   Art.2 – Demontarea/dezmembrarea (după caz),  Ridicarea și transportul în afara 
instituției de învățământ de către Cumpărător a Utilajelor/bunurilor menționate  la capitolul 
X, se va face cel mai târziu la data de ___________ . 
 
   Art.3 – Riscul asupra Utilajelor se transmite de la Vânzător la Cumpărător, de la 
data semnării prezentului contract. 
 
IV. PRETUL 
   Art.4 – Valoarea contractului, care include prețul total convenit pentru Utilajele 
câștigate în urma licitației este de ……………………………….. lei. 
 
 V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 
  Art.5 – Cumpărătorul va achita valoarea contractului convenita in termen de 
maxim 10 zile calendaristice de la data semnării prezentului înscris. Dreptul de proprietate 
asupra Utilajelor se transferă către Cumpărător in momentul achitării integrale a prețului 
de vânzare. 
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 VI. EXPEDIEREA SI TRANSPORTUL 
   Art.6 – Demontarea, asamblarea si transportul Utilajelor sunt in sarcina 
Cumpărătorului în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data achitării integrale a 
Utilajelor. Acesta va lua toate masurile necesare pentru ca aceste operațiuni sa decurgă fără 
incidente (securitatea și sănătatea în muncă ,apărarea împotriva incendiilor., etc).  
Vânzătorul va aproba intrarea personalului Cumpărătorului, in spațiul unde se afla aceste 
utilaje, pe baza unei liste întocmite de către Cumpărător si aprobate de către Vânzător. 
 
VII. FORTA MAJORA 
  Art.7 - Forța majora, înțelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil si de 
neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului contract, si care împiedica executarea in 
tot sau in parte a acestuia, exonerează de răspundere partea care o invoca in condițiile legii.  
  Situația de forță majora va fi notificata celeilalte părți in termen de 5(cinci) zile de 
la apariția ei si constatata in termen de 15(cincisprezece) zile de la notificare de către 
organele competente. 
  In condițiile alineatului precedent, contractul se reziliază fără a se putea pretinde 
daune interese. 

Rezilierea nu va produce efecte cu privire la obligațiile deja scadente intre părți 
înainte de apariția situației de forță majora. 

 
 VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
  Art. 8 - Părțile se obliga sa își execute la timp si in bune condiții obligațiile stabilite 
prin prezentul contract. 

Art. 9 – Vânzătorul răspunde pentru predarea Utilajelor la termenul stabilit. 
Art. 10 - Cumpărătorul se obliga sa achite la timp prețul Utilajelor, așa cum a fost 

descris mai sus. 
 
 IX. CLAUZA DAUNE NEEXECUTARE CONTRACT 
  Art.11 - Părțile se obliga reciproc la executarea întocmai si la timp a obligațiilor 
contractuale asumate. Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, ori pentru executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute in contract, părțile datorează daune interese in 
condițiile prezentei clauze penale: 

a) In sarcina Vânzătorului: Pentru întârzierea punerii la dispoziție și facilității 
accesului pentru ridicarea Utilajelor, Vânzătorul datorează Cumpărătorului 
penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la prețul produselor 
respective; 

b) In sarcina Cumpărătorului:  
 Pentru fiecare zi de întârziere la plata prețului Utilajelor așa cum a fost 

stabilita la art.5, Cumpărătorul datorează Vânzătorului penalități de 0,1% 
pentru fiecare zi de întârziere, pana la data plății integrale a debitului, aceste 
penalități fiind calculate la valoarea debitului restant; 

 Pentru fiecare zi de întârziere la demontarea, asamblarea si transportul 
Utilajelor așa cum a fost stabilita la art.6, Cumpărătorul datorează 
Vânzătorului penalități de 5lei/zi pentru fiecare zi întârziere de la termenul 
stabilit la art.6 , pana la data transportului Utilajelor în afara instituției de 
învățământ. 
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X.  UTILAJE/BUNURI CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

Nr. 
crt. 

Număr de 
inventar 

Denumire material/echipament/ 
piesă de schimb 

Cant. Preț de 
adjudecare 

1.      
2.      
3.      

TOTAL VALOARE CONTRACT  
 
 
XI.DISPOZITII FINALE 
  Art.12 - Contractul de vanzare-cumparare încheiat cu acordul parților reprezintă 
instrumentul oficial si legal dintre părți. 
  Art.13 - Prezentul contract constituie, alături de facturile emise de Vânzător si 
corespondenta dintre părți, principalul instrument juridic probant pentru soluționarea 
eventualelor litigii intre părți pe cale amiabila ori, in caz de neînțelegere, prin acțiune in 
justiție adresata instanței competente de la domiciliul Vânzătorului. 
  Prezentul contract devine titlu executoriu in condițiile neexecutării in totalitate a 
obligațiilor asumate. 
 Art. 14 – Intrarea in vigoare a prezentului contract are loc la data semnării acestuia, 
iar orice alte înțelegeri contrare, scrise sau verbale încheiate intre părțile semnatare ale 
prezentului contract se abroga de la data intrării in vigoare a prezentului contract. 
 
 Prezentul contract a fost încheiat azi, data de ……………… , în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 VANZATOR       CUMPARATOR 
Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU”  Ploiești            ........................................ 
  Nume/prenume/semnătură                                                       Nume/prenume/semnătură 
   
  MIRIȚESCU ANCUȚA                                                …………………………… 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS LS 
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ANEXA 3 
 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
A mijloacelor fixe casate adjudecate la licitația publică cu strigare organizată în data 

de ................... 
 

Încheiat azi………………… 
între Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU” – Ploiești, având sediul în Municipiul 
Ploiești, Strada Șoseaua Vestului nr. 22, telefon/fax 0244528269, Județul Prahova, cod poștal 
100461, Cod Unic de Înregistrare RO 2842919 în calitate de vânzător,  
și 
..........................................., cu sediul social/domiciliul în ..............................................., 
identificat prin  CUI/CNP:…………........................,  nr. de  înmatriculare: J./...../….., 
nr. telefon/fax: .............../...............,  e-mail: ………………………………. , în 
calitatea de cumpărător, 
prin care s-a procedat la predarea de către vânzător și primirea de către cumpărător a 
următoarelor bunuri adjudecate la licitația publică cu strigare organizată în data de… ...... , 
după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Număr de 
inventar 

Denumire material/echipament/ 
piesă de schimb 

U/M Cantitatea 

     
     
     
     

 
Certificăm prin prezentul proces verbal că începând de la data semnării acestuia 

de către ambele părți bunurile descrise mai sus au fost predate de către vânzător 
cumpărătorului, fiind acceptate de către acesta. 
Prezentul proces verbal a fost încheiat azi, data de ........ , în două exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
Liceul Tehnologic Energetic “ELIE RADU”  Ploiești            ........................................ 

  Nume/prenume/semnătură                                                       Nume/prenume/semnătură 
   MIRIȚESCU ANCUȚA                                                …………………………… 

  
 

LS LS 


