R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA

Nr. : 9988
Data: 23.07.2020
Nr. Exemplare:1
Exemplar nr.1

Operator de date cu caracter personal

ANUNŢ
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA anunţă casarea
următorului mijloc fix:
1. Ambarcaţiune tip şalupă fluvială
Specificaţii
- Anul constructiei-1967
- Nava clasa – 2
- Tip/model - şalupă
- Lungime maximă -16,20 m
- Latime maximă – 3,80 m
- Pescaj maxim – 1,02 m
- Deplasament – 41,146 to
- Motorizare – tip D2156HMN8
- Putere (kw) – 132
- Defectă / nefuncţională
Locul de staţionare– port naval Tulcea U.M. 2044 -2080
Cantitate/tip deşeuri estimat rezultate - 32.342 kg din care:
Tip deşeu

um

Cantitate

Fier/tablă
Fontă
Aluminiu
Echipament electric
Siclă
Material
neferos(izolaţii,amenajări,lemn)

kg
kg
kg
kg
kg

30.000
810
200
30
60

kg

1.242

Procedura de casare impune ca bunul să fie dezmembrat astfel încât să fie scos din starea de
funcţionare.
Deoarece bunul nu este în stare de funcţionare iar instituţia nu dispune de mijloace de
ridicare la uscat/desfacere/demontare/tăiere ambarcaţiune , cântărire/transport deşeu
rezultat şi nici de locuri special amenajate care să permită dezmembrarea bunului ,
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operatorul economic trebuie să
dispună de mijloacele necesare ridicării la
uscat/desfacere/demontare/tăiere ambarcaţiune , cântărire/transport deşeu rezultat
precum şi de spaţii corespunzătoare operaţiunii de dezmembrare pentru a respecta condiţiile
referitoare la sănătatea umană şi mediu.
În acest sens , cumpărătorii interasaţi vor depune oferte pentru deşeurile rezultatele în
următoarele variante :
1. Preţul /kg/tip deşeu , fără operaţiuni de ridicare/ transport/dezmembrare
cântărire şi transport deşeu rezultat .
2. Preţul/kg/tip deşeu , cu operaţiuni de ridicare/ transport/dezmembrare
cântărire cântărire şi transport deşeu rezultat .
Ofertele pot fi depuse până pe data de 29 . 07 .2020 ora 16,30 prin fax la nr.
0240/513036 sau pe adresa de email : cabprefect@prefecturatulcea.ro
Operatorul economic trebuie să deţină autorizaţii valabile privind colectarea şi
transportul deşeurilor rezultate din dezmembrare .
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel 0240/511042 interior 29047 –
Dl . Vargă Marian ( tel. mobil 0742396975 ) .

PREFECT,
ALEXANDRU-CRISTIAN IORDAN

Şef serviciu,
Vasilica Manolache
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