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PROCES VERBAL  

privind deschiderea plicurilor exterioare în cadrul licitației  

apartamentelor 10,11 din cadrul ”Blocului Specialiști” 

 
 

 
Încheiat astăzi 16.08.2021 ora 14.00 la sediul Primăriei Comunei Covăsânț cu 

ocazia desfășurării procedurii de deschidere a plicurilor exterioare depuse în cadrul 
licitației organizate pentru închirierea spațiului comercial ap.10,11 din cadrul 
”Blocului specialiști”. 

Comisia de licitație a fost constituită prin Dispoziția nr. 237/13.08.2021 a 
primarului Comunei Covăsânț și are următoarea componență: 

1. Drăgoiu Ovidiu  - președintele Comisiei de evaluare 
2. Ciutina Marinela - membru 
3. Sîngeorgean Dorina  - membru. 
La ședință participă toti membrii comisiei de evaluare iar în calitate de 

invitați/observatori nu participă nici o persoană. 
Comisia de evaluare procedează la verificarea respectării procedurilor 

stabilite în vederea licitației prin Hotărârea nr. 41/28.05.2021 prin care s-a aprobat 
închirierea  spațiului, procedura de închiriere și documentația aferentă prtocedurii.  

Comisia de evaluare constată că: 
- în Monitorul Oficial nr. 136 din 19.07.2021 a fost publicat anunțul privind 

organizarea licitației; 
- în cotidianul ”Jurnalul” cu apariție națională din data de 19.07.2021 a fost 

publicat anunțul privind organizarea licitației; 
- în cotidianul ”Glasul Aradului” din data de 19.07.2021 a fost publicat 

anunțul privind organizarea licitației; 
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- la sediul instituției în data de 19.07.2021 a fost afișat anunțul privind 
organizarea licitației; 

- pe site-ul instituției respectiv www.primariacovasint.ro la data de 
19.07.2021 a fost publicat anunțul privind  organizarea licitației. 

Având în vedere cele menționate mai sus, comisia de evaluare constată că 
anunțul privind organizarea licitației a fost făcut public cu respectarea termenului 
de 20 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

Comisia de evaluare constată că în perioada de depunere a ofertelor nu a 
fost depusă nici o ofertă pentru spațiul supus licitației și pe cale de consecință 
procedura urmează a fi închisă din lipsă de ofertanți, acest lucru urmând a fi 
comunicat către autoritatea locală care va decide în consecință. 

Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței de 
deschidere a plicurilor exterioare din cadrul licitației apartamentelor 10,11 din 
cadrul Blocului specialiști. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 
exemplar. 
  

Comisia de evaluare: 

1. Drăgoiu Ovidiu   ___________________ 

2. Ciutina Marinela  ___________________ 

3. Sîngeorgean Dorina  ___________________ 

 

Ofertanți prezenți:-- 


