UAT COMUNA PLATONESTI
NR. .......... / .................2022

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29.04.2022 ora 10.00 cu ocazia deschiderii ofertelor la licitaţia având ca obiect
concesionarea unor terenuri situate în domeniul privat al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa
Comisia de licitaţie numită prin HCL 16/17.03.2022având următoarea componenţă:


IVANUS SEBASTIAN



DIN FLORENTINA



CATISANU FLORENTIN



DIDI PETCU

-membru,



Lentu Neculae

-membru,

preşedinte
-

membru
-membru,

Preşedintele comisiei prezintă modul de desfăşurare a sedinţei de licitaţie, dă citire componenţei comisiei de
evaluare a ofertelor şi precizează că licitatia s-a organizat în conformitate cu documentatia de atribuire
aprobata prin HCL 16/17.03.2022
Pentru terenul din T-31 P 1001 au fost cumpărate un număr de 2 caiete de sarcini şi până la termenul
limită pentru depunerea ofertelor (27.04.2022, orele 16.00) au fost depuse un număr de 2 oferte, după cum
urmează:
-STOICA STELICA
-STOICA TACHE
Pentru terenul din T-31 P 1002 au fost cumpărate un număr de 2 caiete de sarcini şi până la termenul
limită pentru depunerea ofertelor (27.04.2022, orele 16.00) au fost depuse un număr de 2 oferte, după cum
urmează:
-STOICA STELICA
-STOICA TACHE
Pentru lotul nr. 2 Strada Principala nr.36B au fost cumpărate un număr de 2 caiete de sarcini şi până la
termenul limită pentru depunerea ofertelor (27.04.2022, orele 16.00) au fost depuse un număr de 2 oferte,
după cum urmează:
1.DRAGHICI MARIA
2.CILIBOIU MARIA

Se trece la deschiderea si prezentarea ofertelor având ca obiect concesionarea celor 3 loturi teren
situat în domeniul privat al comunei , judeţul Ialomiţa.
Toti membrii comisie prezenţi, recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
Se analizează documentele depuse în plicurile exterioare şi se constată:
- urmatoarele oferte sunt eligibile/valabile :
Pentru lotul nr. 2 Strada Principala nr.36B :
-.DRAGHICI MARIA
-CILIBOIU MARIA
Pentru lotul din T31 P 1001:
-STOICA STELICA
-STOICA TACHE
Pentru lotul din T 31 P 1002 :
-STOICA STELICA
-STOICA TACHE
- urmatoarele oferte sunt neeligibile: NU ESTE CAZUL
Presedintele comisiei de licitatie declară închise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor la licitatie
pentru lotul nr. 2, T 31 P 1001 si T 31 P 1002
Drept pentru care s-a incheiat astazi, 29.04.2022, prezentul proces-verbal in 2 exemplare.
Comisia de licitatie :


IVANUS SEBASTIAN

preşedinte



DIN FLORENTINA

membru



CATISANU FLORENTIN -membru,



DIDI PETCU
Lentu Neculae

MARTORI:
-SOICA STELICA
-STOICA TACHE
-CILIBOIU MARIA
-DRAGHICI MARIA

-membru,
-membru,

UAT COMUNA PLATONESTI
NR. .......... / ................2022
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29.04.2022, ora 10.00 cu ocazia deschiderii ofertelor financiare având ca obiect
concesionarea unor terenuri situate în domeniul privat al comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa
Comisia de licitaţie numită prin HCL 16/17.03.2022 având următoarea componenţă:


IVANUS SEBASTIAN



DIN FLORENTINA



CATISANU FLORENTIN



DIDI PETCU

-membru,



Lentu Neculae

-membru,

preşedinte
-

membru
-membru,

Având în vedere că pentru lotul nr. 2 există un număr de 2 oferte valabile, se continuă procedurile de
evaluare şi se procedează la deschiderea plicului interior, care conţine oferta financiară.
După deschiderea plicurilor interioare sunt consemnate următoarele oferte financiare:
Nr.
crt.

Nume şi prenume ofertant

Ofertă financiară/
Obs
redevenţă LEI
1
DRAGHICI MARIA
0,42 lei
2
CILIBOIU MARIA
0,39
Având în vedere faptul că redevenţa de pornire la licitaţie pentru lotul nr. 2 este stabilit la 0,45.

Lei/lot/lună, se constată că ofertele sunt valabile şi serioase.
Astfel, în urma celor consemnate, se declară câştigătoare oferta depusă de.DRAGHICI MARIA privind
concesionarea lotului nr. 2, în suprafaţă de 999 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,45. lei/MP/AN.
Având în vedere că pentru lotul T 3 p 1001 există un număr de 2 oferte valabile, se continuă procedurile de
evaluare şi se procedează la deschiderea plicului interior, care conţine oferta financiară.
După deschiderea plicurilor interioare sunt consemnate următoarele oferte financiare:
Nr.
crt.

Nume şi prenume ofertant

Ofertă financiară/
Obs
redevenţă
1
STOICA STELICA
0,35 lei
2
STOICA TACHE
.0,40
Având în vedere faptul că redevenţa de pornire la licitaţie pentru lotul din T 31 P 1001 este stabilit la

0,40. Lei/lot/lună, se constată că ofertele sunt valabile şi serioase.
Astfel, în urma celor consemnate, se declară câştigătoare oferta depusă de.STOICA TACHE privind
concesionarea lotului din T 31 P 1001 în suprafaţă de 709 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,40.
lei/MP/AN.

Având în vedere că pentru lotul T 3 p 1002 există un număr de 2 oferte valabile, se continuă procedurile de
evaluare şi se procedează la deschiderea plicului interior, care conţine oferta financiară.
După deschiderea plicurilor interioare sunt consemnate următoarele oferte financiare:
Nr.
crt.

Nume şi prenume ofertant

Ofertă financiară/
Obs
redevenţă
1
STOICA STELICA
0,35 lei
2
STOICA TACHE
.0,40
Având în vedere faptul că redevenţa de pornire la licitaţie pentru lotul din T 31 P 1001 este stabilit la

0,40. Lei/lot/lună, se constată că ofertele sunt valabile şi serioase.
Astfel, în urma celor consemnate, se declară câştigătoare oferta depusă de.STOICA TACHE privind
concesionarea lotului din T 31 P 1002 în suprafaţă de 747 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,40.
lei/MP/AN.
Presedintele comisiei de licitatie declară închise lucrarile sedintei de evaluare a ofertelor la licitatia
pentru loturile 2, T 31 P 1001 si T 31 P 1002
Drept pentru care s-a incheiat astazi, 29.04.2022, prezentul proces-verbal in 2 exemplare.
Comisia de licitatie :
-Ivanus Sebastian-presedinte
-Din Florentina-membru
-Catisanu Florentin-membru
-Petcu Didi-membru
-Lentu Neculae -membru

MARTORI:
-SOICA STELICA
-STOICA TACHE
-CILIBOIU MARIA
-DRAGHICI MARIA

UAT COMUNA PLATONESTI
NR............. / .................2022

RAPORT
privind rezultatul licitaţiei având ca obiect concesionarea unor suprafete de teren situat în domeniul
privat al comunei Platonesti judeţul Ialomiţa

1. Comisia de licitaţie numită prin HCL 16/17.03.2022 având următoarea componenţă:
-Ivanus Sebastian
preşedinte
-Din Florentina

-

-Catisanu Florentin
-Petcu Didi

membru
-membru,
-membru,

-Lentu Neculae

-membru

Având în vedere că pentru lotul nr. 2 există un număr de 2. oferte valabile cu următoarele oferte
financiare, astfel :
Nr.
crt.
1
2

Nume şi prenume ofertant
DRAGHICI MARIA
CILIBOIU MARIA

Ofertă financiară/
redevenţă
0,42 lei
0,39

Obs

Se declară câştigătoare oferta depusă de DRACHICI MARIA., prin concesionarea

lotului nr.2 în

suprafaţă de. 999 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,42 LEI/MP/AN.
Drept pentru care recomandăm încheierea contractului de concesiune cu doamna DRAGHICI MARIA ,
identificat prin CF 22491
Având în vedere că pentru lotul din T 31 P 1001 există un număr de 2. oferte valabile cu următoarele
oferte financiare, astfel :
Nr.
crt.
1
2

Nume şi prenume ofertant
STOICA STELICA
STOICA TACHE

Ofertă financiară/
redevenţă
0,35 lei
.0,40

Obs

Se declară câştigătoare oferta depusă de STOICA TACHE ., prin concesionarea lotului din T 31 P 1001
în suprafaţă de.709 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,40 LEI/MP/AN.

Drept pentru care recomandăm încheierea contractului de concesiune cu domnul STOICA TACHE. ,
identificat prin CF 22489
Având în vedere că pentru lotul din T 31 P 1002 există un număr de 2. oferte valabile cu următoarele oferte
financiare, astfel :
Nr.
crt.
1
2

Nume şi prenume ofertant
STOICA STELICA
STOICA TACHE

Ofertă financiară/
redevenţă
0,35 lei
.0,40

Obs

Se declară câştigătoare oferta depusă de STOICA TACHE ., prin concesionarea lotului din T 31 P 1002
în suprafaţă de.709 mp, făcându-se pentru o redevenţă de 0,40 LEI/MP/AN.
Drept pentru care recomandăm încheierea contractului de concesiune cu domnul STOICA TACHE. ,
identificat prin CF 25501

Comisia de licitatie :
-Ivanus Sebastian-presedinte
-Din Florentina-membru
-Catisanu Florentin-membru
-Petcu Didi-membru
-Lentu Neculae -membru
MARTORI:
-SOICA STELICA
-STOICA TACHE
-CILIBOIU MARIA
-DRAGHICI MARIA

