R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA

Nr. : 9941
Data: 22.07.2020
Nr. Exemplare:1
Exemplar nr.1

Operator de date cu caracter personal

ANUNŢ
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA anunţă casarea
următoarelor bunuri de natura mijloacelor fixe :
1. Autoturism marca Daewoo Nubira
Specificaţii:
- Categoria – autoturism
- Număr de indentificare -UU6JF69612D003480
- Caroserie 3 volume, berlină,4 usi
- An fabricatie 2002
- Motor 1598 cm .3
- Defect/nefuncțional din data de 30.11.2018
- Greutate autoturism 1 212 kg
2. Autoturism marca Daewoo Nubira
Specificaţii
- Categoria – autoturism
- Număr de indentificare -UU6JF69617D009159
- Caroserie 3 volume, berlină,4 usi
- An fabricatie 2004 -recarosată în 2007
- Motor 1598 cm .3
- Combustibil benzină
- Culoarea- albastru
- Rulajul 231.000 Km
- Defect/nefuncțional din data de 30.06.2017
- Greutate autoturism 1153 kg
Locul de staţionare al autoturismelor – str Păcii nr.18 ;
Cantitatile/tipurile de deşeuri estimat rezultate din dezmembrarea
celor două autoturisme .
- cauciuc
- aprox.
142 kg
- sticlă
- aprox.
71 kg
- tablă
- aprox. 1.040 kg
- mase plastice - aprox.
260 kg
- aluminiu
- aprox.
94 kg
- fonta
- aprox.
118 kg
- piese forjate - aprox. 544 kg
- echipamente electrice – aprox. 23 kg
- diverse
- aprox. 73 kg
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Procedura de casare impune ca bunurile să fie dezmembrate astfel încât să fie scoase din
starea de funcţionare.
Agenţii economici interesaţi trebuie să facă
dovada
îndeplinirii
condiţiilor
de
deţinere
a
autorizaţiilor
de
funcţionare
conform

prevederilor Legii Nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a
vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz .

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
Deoarece bunurile nu sunt în stare de funcţionare iar instituţia nu dispune de mijloace de
transport/ ridicare şi nici de locuri special amenajate care să permită dezmembrarea bunurilor
, operatorul economic trebuie să dispună atât de de mijloacele de transport/ridicare cântarire
a bunurilor cât şi de spaţii corespunzătoare operaţiunii de dezmembrare pentru a respecta
condiţiile referitoare la sănătatea umană şi la 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
2. Preţul/kg/tip deşeu , cu operaţiuni de ridicare/ transport/dezmembrare
Cântărire .

PREFECT,
ALEXANDRU-CRISTIAN IORDAN

Şef serviciu,
Vasilica Manolache
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