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HOTÃRÂREA nr. 33/20.07.2017 

 

În baza Legii nr. 84/1992 privind zonele libere si a Hotãrârii 

Guvernului nr 190/1994 privind înfiinţarea Zonei libere Galaţi şi a Regiei 

Autonome "Administraţia Zonei Libere Galaţi", Consiliul de 

Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere Galati cu sediul în 

Galati, str. Al.I.Cuza, bloc Cristal, înregistratã la Registrul Comertului 

sub numãrul J17/10001/1994, având CUI RO 5796752, în sedinta din 

data de 20.07.2017 emite urmãtoarea 

 

HOTÃRÂRE 

Articol 1: (1) Consiliul de Administratie ia la cunostinta despre 

adresele nr. 2888/2012/07.07.2017 si nr. 2270/2016/07.07.2017 emise de 

Camera de Conturi Galati, cât si despre Raportul de follow-up nr. 

597/16.06.2017, Decizia nr. 49/2016/1/07.07.2017, Raportul follow-up 

nr. 595/16.06.2017 si Decizia nr. 69/2012/6/07.07.2017, ca urmare a 

verificarilor întreprinse de Camera de conturi Galati la sediul regiei, în 

perioada 12-16.06.2017. 

(2) Consiliul de Administratie dispune conducerii executive a 

regiei luarea tuturor masurilor necesare si efectuarea demersurilor legale 

în vederea îndeplinirii tuturor masurilor dispuse prin deciziile mai sus 

enumerate, iar stadiul implementarii masurilor vor fi prezentate lunar, în 

fiecare sedinta a consiliului de administratie. 

 

Articol 2: Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi,  de 

către secretarul Consiliului de Administratie al R.A. Administratia Zonei 

Libere Galati. 

 

Executa: Director General, Director Adjunct, 

     Director Economic, Audit intern, 

          Consilier juridic 

 

 

              Întocmit, 

Presedinte C.A.:       Secretar C.A. : 

Docan Sterian       Lungu Daniel 
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HOTÃRÂREA nr. 34/20.07.2017 

 

În baza Legii nr. 84/1992 privind zonele libere si a Hotãrârii Guvernului nr 

190/1994 privind înfiinţarea Zonei libere Galaţi şi a Regiei Autonome "Administraţia 

Zonei Libere Galaţi", Consiliul de Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere 

Galati cu sediul în Galati, str. Al.I.Cuza, bloc Cristal, înregistratã la Registrul 

Comertului sub numãrul J17/10001/1994, având CUI RO 5796752, în sedinta din data 

de 20.07.2017 emite urmãtoarea 

 

HOTÃRÂRE 

Articol 1: Consiliul de Administratie constata ca pentru licitatia de concesiune 

teren în zona libera Galati din data de 12 iulie 2017, contractul de concesiune nu a 

fost adjudecat motivat de faptul ca singurul participant la licitatie, societatea 

LANDSTAR CAPITAL SRL, Piatra Neamt,  nu a oferit pretul minim de pornire. 

Articol 2: Consiliul de Administratie aproba demararea unei noi proceduri de 

concesiune teren în zona libera Galati pentru o suprafata de 2740 mp, conform 

prevederilor H.G. 1998/2004, cu stabilirea pretului minim de începere a licitatiei de 

1,5 euro//mp/an si în consecinta aproba costurile si documentatia de licitatie 

concesiune teren, dupa cum urmeaza: 

a). chestionarul de participare la licitatia de concesionare ; 

b). caietul de sarcini pentru suprafata de 2.740 m.p.situat în Platforma I a 

zonei libere Galati; 

c). criteriile de evaluare; 

d). formularul ofertei de pret; 

e). valoarea minima de începere a licitatiei de concesiune în cuantum de 1,50 

euro/m.p./an cu pasul de licitatie de 0,5 euro; 

f). taxa de participare în cuantum de 1603,2 euro cu TVA inclus, din care 

indemnizatia comisiei de licitatie conform HCA al regiei nr. 27/29.06.2016; 

g). documentatia de participare in cuantum de 185 euro cu TVA inclus; 

h). valoarea garantiei de participare la licitatie în cuantum de 5% din pretul 

minim de pornire al licitatiei ; 

i). valoarea garantiei de buna executie contractuala în cuantum de 3(trei) 

redevente lunare. 

Articol 3: Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi,  de către 

secretarul Consiliului de Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere Galati. 

 

Executa : Serviciul Tehnic 

Compartiment Licitatii, Inchirieri si Concesiuni 

Directia Economica 

 

Întocmit, 

Presedinte C.A.:       Secretar C.A. : 

Docan Sterian        Lungu Daniel 


