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  Comisia de evaluare, stabilita prin Dispoziția nr. 184 din 09.04.2021, a Primarului  
oraşului Târgu Ocna, alcătuită din : 
PRESEDINTE: Bucur Viorel – viceprimar oraş, 
SECRETAR:     Ghimbovschi Laura – consilier Serviciu Urbanism,                 
    MEMBRI:      Grozavu Ioan – consilier local, 
                          Vagnet Gabriela Elena – referent  S.B.C. 

Cerbu Gabriela – consilier superior reprezentant structură teritorială a         
Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

a întocmit "Raportul final" al procedurii  pentru licitația din data de 10.05.2021, ora 16,30 în 
vederea  închirierii spațiului în suprafață de 227,30 mp,  C.F. 63924- C1, situat în imobilul din 
zona blocurilor A, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. 
DATE TEHNICE ALE SPAȚIULUI LICITAT 
DATE TEHNICE ALE LICITATIEI 
Adresa imobilului =  zona blocurilor A, fosta centrală termică,  
Suprafața =  227,30 mp  
Destinația = prestări servicii 
Durata concesiunii = 10  ani 
Taxa de închiriere (preț minim pornire licitație): 8,69 lei/mp/lună ( conform HCL 
nr.101/17.12.2020 - Anexa 2, poziția II, adică 1.976 lei/lună ) ; 
 Conform Procesului Verbal numărul 6266 din 10.05.2021 la licitația s-au înscris doi  
ofertanți, după cum urmează: 
1.S.C. SLANIC MOLDOVA BUCURIA VACANTEI S.R.L.    
2. S.C. SDS GROUP S.R.L.    

Urmare a evaluării/verificării documentațiilor depuse de către cei 2 ofertanți, membrii  
comisiei au constatat că cele două oferte sunt eligibile și poate fi parcursă cea de a II - a etapă 
– deschiderea plicului interior cu oferta financiară. 
 Conform Procesului Verbal numărul 6418/1 din 10.05.2021 comisia a constatat că taxa 
de închiriere cea mai mare este cea propusă de ofertantul nr.1, respectiv S.C. SLANIC 
MOLDOVA BUCURIA VACANTEI S.R.L. , drept pentru care acesta a fost declarat câștigător. 
 Atât membrii comisiei cât și cei doi ofertanți nu au avut observații și completări cu privire 
la desfășurarea celor două etape ale procedurii. 
 Ofertanții au fost înștiințați asupra faptului că " Soluționarea litigiilor apărute în legătură 
cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ ". 
 Drept pentru care s-a întocmit prezentul Raport final. 
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