
CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 
 

ANUNł  PUBLIC  
pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judetului Teleorman  

 
Consiliul JudeŃean Teleorman cu sediul în mun. Alexandria, str.Dunării, nr.178  

organizează licitaŃie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul 
privat al judeŃului Teleorman, şi anume:  
 

Nr. 
LOT 

Denumirea bunului Cota de cheltuieli 
de participare 

LEI 

GaranŃia de 
participare 

 
LEI  

PreŃul minim 
de pornire al 

licita Ńiei  
LEI  

fără TVA 
1. Maşina de cusut saci 35,00 120,00 1.200,00 
2. Selector cereale 350,00 1.120,00 11.200,00 
3. Trior cereale 60,00 200,00 2.000,00 
4. Autoturism Dacia Break 60,00 203,00 2.026,00 
5. Maşina de tratat cereale 25,00 80,00 800,00 
6. Remorcă tractor 30,00 97,00 972,00 

 
Bunurile pot fi văzute în comuna Nanov, satul Nanov, pe terenul  aflat în 

administrarea Serviciului de  Pază şi Protocol (fostul sediu al Serviciului de ProtecŃia 
plantelor)   
 Pasul de licitare este de 5% din preŃul minim de pornire la licitaŃie. 

LicitaŃia va avea loc la data de 27 martie 2009, ora 12,00 la sediul Consiliului 
JudeŃean Teleorman. 

Pentru participarea la licitaŃie este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare. 
Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt : 
- solicitare scrisă ; 
- chitanŃa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaŃie ; 
-  copie act de identitate (pentru persoane fizice) ; 
- împuternicire din partea societăŃii comerciale ofertante (pentru persoane juridice). 
Cota de cheltuieli de participare pentru fiecare bun, mentionată în tabelul de mai sus, 

se va achita la casieria Consiliului JudeŃean Teleorman. 
GaranŃia de participare, la licitaŃie, va fi achitată în contul Consiliului JudeŃean 

Teleorman nr. RO 19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria sau la 
casieria Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Documentele de participare la licitaŃie, se vor depune de ofertanŃi, cu cel mult 5 zile 
înainte de data de 27 martie 2009,  stabilită pentru desfăşurarea licitaŃiei şi  cel mai târziu cu 
două ore înainte de începerea licitaŃiei (ora 10,00), la sediul Consiliului JudeŃean Teleorman, 
camera  62. 
 InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la sediul Consiliului JudeŃean Teleorman, 
cam. 62, tel.0247/311201, int.337. 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
Liviu Nicolae Dragnea 


