
ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

ANIE. Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea, cu sediul in str. Viticulturii nr. 10,

localitatea Tulcea, jud. Tulcea, scoate la vânzare prin licitaţie publica deschisa cu strigare conducta de

fier vechi , tăiata in tronsoane, cantitatea aproximativa fiind de 466.847,00 kg si conducta de refulare

PREMO 9 800 . Preţul de pornire al licitaţiei de fier vechi este de 0.65 lei/kg cu TVA inclus iar pretul

pentru conducta de refulare PREMOeste 20,00 lei/ml cu TVA inclus. Respectiva cantitate de fier vechi

se aflala staţiile de pompare SP2 Sarichioi, SRP2 Sarichioi , SP Babadag , SRP1 Babadagsi Isaccea,
judetul Tulcea „Conducta de refulare PREMO seafla la SRP2 Sarichioi . Dupa adjudecare, cantitatea de

fier vechi si conducta PREMO se vor ridica din locaţiile mai sus specificate numai dupa ce cumpărătorul

stabilit in urma licitaţiei va achita vânzătorului suma de 303.450,55 lei pentru fierul vechi si 10.000,00

lei pentru conducta PREMO. Cântărirea fierului vechi se va face la cântarverificat metrologic, precum

si masurarea conductei PREMO, vorfi efectuate in prezenta delegatului A.N.I.F. Filiala Teritoriala de

Imbunatatiri Funciare Tulcea. Valoarea totala de achitat de către cumparator va rezulta in urma cântăririi

siva fi egala cu produsul dintre preţul de vânzare lei/kg de fier vechisi lei/ml de conducta PREMO cu

care s-a adjudecatlicitatiasi cantitatea totala de fier vechi rezultata in urma cântăririi conductei de fier

vechi supusa vânzării prin licitaţie publica deschisa. Diferenţa dintre valoarea totala de achitat si suma

de 313.450,55 lei (303.450,55 lei pentru fier vechi si 10.000,00 pentru conducta PREMO) achitata

inainte de ridicarea cantităţii de fier vechi se va achita a livrare. Conducta defier vechi si conducta

PREMO vor fi ridicate, cântărite/masurate in conformitate cu prevederile contractului de vanzare-

cumparare ce se va incheia intre AN.LE. Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea si

cumpărătorul stabilit in urma licitaţiei. Persoana de contact este David Daniela Cristina , telefon

0799957892 . Licitatia publica cu strigare va avea locla sediul A.N.I.F. Filiala Teritoriala Tulceadin str.

Viticulturii nr. 10, localitatea Tulcea, jud. Tulcea in data de 02.02.2021 ora 11. Cota de cheltuieli de

participare la licitaţie este de 300 lei pentru fiecare participant. Documentele necesare participării la

licitaţie sunt:

1. Chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de casieria A.N.L.F.

Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea.

2. Copie dupa Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţuluisi copie dupa Codul Fiscal in cazul

persoanelor juridice sau copie dupa CI/BI in cazulpersoanelor fizice.

3. Cerere de participare la licitaţie cu număr de înregistrare.

Documentele de participare la licitaţie se primesc incepand cu data de 26.01.2021 pana la data de

01.02.2021 ora 16.

Conform Capitolului 5 art. 5.6 din HG 848/1995 actualizata, in cazul in care nu se adjudeca la prima

licitatie repetarea licitaţiei va avea loc în data de 18.02.2021 si 24.02.2021 ora 11, la aceeasi locaţie.

La actiunea de licitatie publica deschisa cu strigare , toti participantii vor respecta masurile legale

privind limitarea raspandirii virusului COVID 19.
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