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Nr. 3117/13.02.2023 
 
 

ANUNȚ 
CERERE DE OFERTĂ  

 
 
 
 

Instituția Prefectului Județul Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Andrei Șaguna 
nr.10, tel.0269210104, CUI 4556255, cont Trezoreria Statului 
RO54TREZ5765005XXX004358, intenționează să predea un număr de șase autoturisme 
scoase din uz, aprobate pentru casare directă, unui operator economic autorizat să 
desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin (2) din Legea nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare 
a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.   
Autoturismele au următoarele specificații: 

 
 

Nr.cr
t 

Tip vehicul Denumirea 
identificare VSU 

An de 
fabricaț

ie  

Masă 
proprie  

1 Autoturism Dacia Nova T        UU1R52319V0007918 1997 960,00 

2 
Autoturism Daewoo-Cielo 
Executiv   

KLATF19V13D059348 2003 1088,00 

3 Autoturism Dacia Logan      UU1LSDABH35838806 2006 1102,00 

4 
Autovehicul special M1 
DACIA LOGAN                                                               

UU1LSDABH35839335 2006 1102,00 

5 
Autovehicul special M1 
DACIA LOGAN                                                                  

UU1LSDABH35854299 2006 1102,00 

6 Autoturism DACIA BERLINA                     UU1LSDABH32719035 2005 1025,00 

 
Cererea de ofertă se adresează operatorilor economici care sunt autorizați să 
efectueze operații de tratare a vehiculelor scoase din uz, conform codului CAEN și 
autorizațiilor eliberate de Agenția pentru Protecția Mediului. 
Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului ”prețul cel mai mare” și se va 
realiza prin compararea prețurilor fiecărei oferte. Se va întocmi clasamentul, în 
ordinea descrescătoare a prețurilor, stabilindu-se astfel oferta câștigătoare. 
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Ofertele vor fi depuse în plic închis, având specificate datele ofertantului și 
mențiunea ”OFERTA VALORIFICARE AUTOTURISME SCOASE DIN UZ”, la Registratura 
instituției până la data de 17.02.2023, ora 12. 

 
 
Oferta va fi însoțită de următoarele documente: 
 

1. Oferta de preț* – prezentată în original, semnată și ștampilată de reprezentantul 
legal sau împuternicitul acestuia, care va cuprinde prețul ofertat pentru 
colectarea și tratarea celor șase autoturisme în mod integral; 

2. Certificat de înmatriculare/cod fiscal –copie certificată conform cu originalul; 
3. Autorizația de mediu eliberată de Ministerul Mediului- copie certificată conform 

cu originalul  
4. Autorizația de colector/valorificator VSU- copie certificată conform cu 

originalul; 
5. Declarație privind eligibilitatea, conform prevederilor art. 164 din legea nr. 

98/2016- prezentată în original, semnată și stampilată de reprezentantul legal 
sau împuternicitul acestuia; 

 
Ofertanții au posibilitatea de a vizualiza bunurile supuse valorificării în perioada 
14.02-16.02.2023, potrivit unui orar convenit cu reprezentanții Instituției Prefectului 
Județul Sibiu (persoana de contact – consilier Troanca Diana Maria tel 0269210104 
int. 117, e-mail diana.troanca@prefecturasibiu.ro. 
 
Cumpărătorul are obligația de a elibera Certificate de distrugere pentru fiecare 
autoturism casat. 
 
*Prețul ofertat se va exprima în lei/kg, ținând cont de masa proprie și va include 
taxa datorată la Fondul pentru mediu precum și toate operațiile legate de preluarea 
bunurilor de la locația situată în municipiul Sibiu.  
 
Bunurile se plătesc în avans și se preiau în starea în care se află, pe baza Procesului-
verbal de predare primire, a Avizului de expediție și a confirmării plății către 
Instituția Prefectului Județul Sibiu. Încărcarea și transportul bunurilor se face de 
cumpărător pe riscul și cheltuiala sa. Factura se face pe baza avizelor de expediție. 
 
 
  

 
PREFECT, 

CREȚU MIRCEA-DORIN 
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