
 

 

 

 

 

 

                               

Anunţ publicitar “Valorificarea prin vânzare a deșeurilor sortate, provenite  din 

lucrările efectuate în instalațiile CNTEE Transelectrica SA – U.T.T. Pitești” 

1.Denumirea vânzătorului: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 

“Transelectrica” SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în: Bucureşti, Strada 

Olteni, nr. 2-4, sector 3, telefon: 021 303 5611, fax: 021 303 5610, office@transelectrica.ro, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comețului  sub nr. J40/8060/2000, având CIF  RO 

13328043, cont IBAN nr. cont IBAN RO54 RNCB 0072 0058 0063 0001, deschis la BCR 

Sucursala Sector 1, reprezentată legal prin Directorat , prin Unitatea Teritorială de Transport 

Pitești, reprezentată legal prin Manager U.T.T. Pitești, dl. Nicolae TIUCĂ, ca punct de lucru 

având adresa de corespondență în Mun. Pitești, Str. Frații Golești, Nr. 25B, cod poștal 

110174, Jud. Argeș, tel.0248/607200, fax 0248/607209, cont 

RO70RNCB0022047251080001 deschis la BCR Pitești 

2.Obiectul contractului: „Valorificarea prin vânzare a deșeurilor sortate, provenite  din 

lucrările efectuate în instalațiile CNTEE Transelectrica SA – U.T.T. Pitești”; 

3.Procedura de valorificare prin vânzare propusă: „licitaţie publică cu strigare”. 

Procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu strigare” se desfăşoară în două 

faze şi va avea loc la sediul U.T.T. Pitești, Str. Frații Golești, Nr. 25B. Dosarul de înscriere se 

depune până în data de 05/04/2023, ora 0900. Faza a doua, ședința de licitație cu strigare 

propriu-zisă, va avea loc în data de 05/04/2023, ora 1100
, în prezenţa tuturor cumpărătorilor 

acceptaţi în faza întâi. 

4.În caz de neadjudecare, procedura de valorificare prin vânzare „licitaţie publică cu strigare” 

se va repeta, în data de 12/04/2023, respectiv în data de 19/04/2023, conform precizărilor 

din “Documentația de vânzare”; 

5.Durata contractului: 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului; 

6.Cumpărătorii pot obţine documentaţia de vânzare de la vânzător, cu titlu gratuit, în format 

electronic, numai în baza unei solicitări scrise transmisă la Serviciul Comercial cu punct de 

lucru la U.T.T. Pitești, pe adresa de e-mail eduard.georgescu@transelectrica.ro sau la fax 

0248 607209, începând cu data de 13/03/2023; 

7.Cantitatea deşeuri aflată pe stoc este de 189.168 kg.  
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai mare oferit la licitaţie pe kilogramul de deşeu pentru 

fiecare tip de deseu.; 

8.Preţul de pornire al procedurii de valorificare este de: 605.279,6  lei fără TVA; 
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9.Garanţia de participare este de 60.527,96  lei şi se constituie conform precizărilor din 

cap.4.2 al documentaţiei de vânzare; 

10.Limba de redactare a documentaţiei de participare: română. 

 

 

 

 

 


