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Nr. 7470 / 13.07.2022 

                                                           

                               

ANUNȚ 

 

Instituția Prefectului Județul Vrancea, anunță casarea unui autoturism marca 

Audi A6. 

 

Specificații 

 

Categoria : autoturism, 

Culoare: albastru, 

Număr de identificare:WAUZZZ4BZWN016646 

Caroseria: 3 volume, berlină, 4 uși 

An fabricație: 1998 

Motor: 1896 m
3 

Defect/ Nefuncțional din anul 2015 

Rulajul 298.144 km 

        Greutate autoturism: 1440 kg 

        Locul de staționare autoturism: Cuza Vodă nr.56, ( Vama Focșani ) 

Cantitățile/tipurile de deșeuri rezultate din dezmembrarea autoturismului: 

- Cauciuc- aproximativ 71 kg 

- Sticlă - aproximativ 35 kg 

- Tablă - aproximativ 600 kg 

- Mase platice- aproximativ 100 kg 

- Aluminiu- aproximativ 45 kg 

- Piese forjate- aproximativ 270 kg 

- Echipamente electrice- aproximativ 10 kg 

- Diverse- aproximativ 36 kg 

 

Agenții economici interesesați trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor 

de deținere a autorizațiilor de funcționare conform prevederilor Legii nr. 212 din 

21.07.2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase 

din uz. 

Firmele interesate pot depune până la data de 21.07.2022, ora 16, ofertele la 

registratura instituției sau pe e-mail : prefectura@prefecturavrancea.ro.  
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Instituția Prefectului Județul Vrancea, va selecta operatorul economic care va 

avea cea mai mare valoare ofertată pentru întreaga cantitate de deșeuri, preluarea 

acestora urmând a se efectua cu respectarea normelor legale în vigoare.  

Deoarece bunul nu este în stare de funcționare, iar instituția nu dispune de 

mijloace de transport/ridicare și nici de locuri special amenajate care să permită 

dezmembrarea bunurilor, operatorul economic trebuie să dispună atât de mijloace 

de transport/ridicare cântărire a bunurilor cât și de spații corespunzătoare 

operațiunii de dezmembrare pentru a respecta condițiile de siguranţă pentru mediu 

şi sănătate umană a deşeurilor rezultate. Cântărirea deșeurilor se va face în 

prezența reprezentanților unității noastre. 

 

 

 

 

 

PREFECT, 

Nicușor HALICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general 

Eduard Bălănescu 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier achiziții publice 

Crăciunică Simona 

 


