
Anexa nr. 5 la HCL nr.88/2023. 

               SPONSOR PRINCIPAL 

 

 

REGULAMENTUL LICITAŢIEI 

 

organizată pentru desemnarea sponsorului principal al „ZILELOR SFÂNTU 

GHEORGHE 2023” 

 

Participanţii la licitaţie vor depune până la data de 24 martie 2023, ora 1030la 

Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informații, Registratură din cadrul Primăriei 

Municipiului Sfântu Gheorghe sau vor trimite pe adresa acesteia (520008, Sfântu Gheorghe, 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna) ofertele lor într-un plic sigilat, pe care se va 

menţiona:  

 

„Licitaţie pentru  desemnarea sponsorului principal al „ZILELOR SFÂNTU 

GHEORGHE 2023” 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE:  24. martie 2023, ora 1100” 

(ofertele sosite după data limită menţionată vor fi returnate expeditorului fără a fi deschise) 

 

 Un ofertant poate depune numai o singură ofertă . 

 

PLICUL SIGILAT VA CONŢINE: 

a) Copia certificatului unic de înregistrarefiscală. (pentru fiecare asociat, dacă e 

cazul); 

b) Copia chitanţei sau dispoziţiei de plată al achitării taxei de participare de 20 

RON (taxa se plăteşte la caseria Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe sau se va vira în 

contul RO02TREZ25621360250XXXXX deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, CUI 

4404605); 

c) Formularul de ofertă completat. Modelul Formularului de ofertă este prevăzut în 

anexa 5A. la prezentul Regulament din care face parte integrantă. Oferta poate fi formulată în 

numele unei societăţi sau al unui grup de societăţi care s-au asociat pentru acest scop. În cazul 

asocierii membrii acesteia vor desemna un leader care să-i reprezinte. Oferta va fi completată 

şi depusă de leader., dar semnată de fiecare asociat; 

d) Copia contractului de asociere (dacă e cazul); 

e) Copia documentului/documentelor care dovedesc că ofertantul nu are datorii față 

de Municipiul Sf. Gheorghe și Casa de Cultură Kónya Ádám. 

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI: 

a) Deschiderea plicurilor, verificarea ofertelor; 

b) Data şi locul: 24 martie 2023, ora 1100, sala nr. 29 a Primăriei municipiului 

Sfântu Gheorghe. Ofertanţii pot participa la această procedură; 

c)  Câştigătorul licitaţiei şi implicit al titlului de sponsor principal al „ZILELOR 

SFÂNTU GHEORGHE 2023” va/vor fi desemnată(e) societatea/societăţile asociate care, pe 

lângă asumarea obligaţiilor enumerate în Modelul contractului de sponsorizare prevăzut în 

anexa 5B la prezentul Regulament din care face parte integrantă, oferă cea mai mare sumă 

de sponsorizare, dar nu mai puţin de 80.000 lei; 

d) În cazul în care mai mulţi ofertanţi au depus oferte identice, câştigătorul licitaţiei 

va fi stabilit prin tragere la sorţi; 

e) Întocmirea procesului verbal al licitaţiei. 

ALTE CLAUZE: 



a) Semnarea contractului: în perioada 28-30 martie 2023; 

b) 25% din valoarea ofertată drept sponsorizare, ce se va include în contract, se va 

vira în contul Casei de Cultură Kónya Ádám, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Kossuth Lajos, nr. 13, jud. Covasna, având codul de înregistrare fiscală (CIF) 4925603, cont 

bancar nr. (IBAN) RO30TREZ25621G370100XXXX deschis la Trezoreria Sfântu 

Gheorghe, până la data de 18. aprilie 2023ora 14. În cazul neachitării la termen al acestui 

procent din valoarea ofertată, dreptul dobândit prin licitaţie se anulează şi contractul încetează 

de drept, iar titlul de sposor principal va fi acordat prin negociere directă, în perioada 19-26 

aprilie 2023. unui alt ofertant, care pe lângă asumarea obligaţiilor enumerate în Modelul 

contractului de sponsorizare prevăzut în anexa 5B la prezentul Regulament din care face 

parte integrantă, oferă minimum valoarea de pornire a licitaţiei anterioare drept sumă de 

sponsorizare. 

COMISIA DE LICITAŢIE: 

Va fi formată din 3 membrii, numiţi prin Dispoziţia Primarului 

CONTESTAŢIILE LEGATE DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

LICITAŢIEI se primesc în cel mult 3 zile de la desfăşurarea licitaţiei la Compartimentul de 

Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe. 

 Soluţionarea contestaţilor îi revine primarului Municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

 

 

 


