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Nr. 4949 din 20.10.2021
Manager,

Dr. Rosca Călălina

Proces verbal al comisiei de iicilaţie

Închciat în data dc 2010.2021 la sediul organizatorului gpl-land General CF
Paşcani, str M. Kogălniceanu nr. 24, jud. lasi cu ocazia desiăşurării iicilaţiei
publice deschise cu strigare pentru vânzarea deşeurilor feroase, neferoase şi deşeuri
DEEE, rezultate din mijloace fixe scoase din uz si obiecte de inventar declasare.

Comisia de licitaţie deschisă cu srrigare privind valorificarea de metal feros
şi neferos, deseuri DEEE, ambulanţa de tip Al numită prin Deci/ia nr. 75 din

(5402021, in conformilme cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii si Hotărârea nr, 841/1995 privind procedurile de transmitere
iară plată şi de Valorificare a bunurilor epaninând instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, este compusă din:

Presedinte comisie: ing. Frijanu lulican,
Membru: Ungureanu Cristinel,
Membru: Munreanu Ovidiu,
Secrerar comisie: Ref. Roşu Mariana.

invitat din partea comp. ecnnomic , Ec. Scarlat Costică , director financiar—
contabil interiman

ls în urma publicării anunţului de vânate prin licitaţie publică nr. 4743 din

08.10.3021. la vizierul unităţii. la poartă si pe site-ul uniiăţil, s-au depus
trei oferte si anume:

- SC Metal IUST Impex SRL. cu sediul în Pascani. str. Gării nr. 4. Corp
C1,jud. Iasiv CUI 26931371 , J 22/699/14051010,

- SC Blu Satciil SRL. cu sediul în Paşcani, slr. Gării nr. 32 b, Jud Iaşi, CU'I

18836204VJ 22/1707/07.07.2006,
, Dl. Mercas Mihai, persoană Fizică. cu domiciliul in sus Morilor nr. 11.

Mun. Pascani.jud. iaşi.



. Comisia de licitaţie a '

Pentru SC Metal IUST Impex SRL s-a prezentat dna. Ratic Elena
legitimată cu CI seriaMZ 1112924141. CNP 2811012225921.

. Pentru SC Blu Satelit SRL s—a prezentat dl. Lucaci Bogdan, legitimat cu
Cl Seria MZ nr. 284427, CNP 1800905226725.

. Persoana Fizică: Mercaş Mihai legitimat cu CI seria MZ nr. 423956, CNP
l650729224513.

alizat documentele prezentate şi a admis
participarea la licitatie 3 solicitantilor mentionati mai sus.

. Preşedintele comisiei de licitatie anuntâ obiectul licitatiei şi anunţă ptetul
initial de vînzare, după cum urmează:

a. Metal feros şi neferos - LOOlei/kg
b, Deşeuri DEEE _ l.0()lei/kg
e. Ambulanţa de tip A2 - 950euro ( conform Raportului de evaluare

întocmit de către sc Crioml SRL Iasi) * la cursul valutar la zi al

BNR de 4.9433 lei/euro, rezullând valoarea de 4.702lei.

Obiectul licitatiei il constituie vânzarea la pachet pentru întreaga cantitate
de:

- metal feros si neferosf cantitate estimată de 3.000 kg;
- deşeuri DEEE cantitate estimată de 300 kg:
- ambulanta de tip A2 cu o greutate de 2.500 kg, conform

certificatului de inmatriculare.

8. Ten-nenul de plată integrală al bunului câstigat prin licitatie, este de io
zile de la data licitatiei.

Li citatia s—a desfăşumi astfel:

Preşedintele comisiei de licitatic a anuntat componenta comisiei, cf.

deciziei nr. 75 din 05.102021 a managerului unit
'

S-au prezentat reprezentantii Firmelor participante enumerate mai sus;
S-a început licitatia cu strigare de la pretul cuprins in anunt:



- Reprezentantul firmei sc Metal IUST impex SRL, a oferit preţul de 1.25

lei/kg, pentru deşeuri de metal feros şi neferose

, Reprezentantul firmei SC Blu Satelit SRL. a oferit preţul de 1.10 lei/kg

pentru deşeuri echipamente electrice şi electrcnice.
- Persoana fizică Mercaş Mihai a oferit preţul de 950 euro pentru

ambulanta de tip A2 (4.702 lei la cursul zilei).
- Nu seau oferit sume mai mari la a două strigare.
- Licitaţia sa incheiat cu adjudecarea de către:

firma sc Metal IUST Impex SRL, la pretul de 1.251ei/kg, pentru deşeuri
de metal feros şi neferoş,

firma sc Blu Satelit SRL la pretul de no lei/kg pentru deşeuri

echipamente electrice şi electronice (DEEE),

Mercaş Mihai pentru ambulanta de rip Az, la pretul de 950 euro (4.702

lei la curşul zilei).

lU.Prezeniul proces verbal se va posta pe siteul urmarii, unde a fost publicat
şi anunţul de licitaţie. Prezentul documenr a fost încheiat în 4 (patru)
exemplare originale, în data de 2010202], unul pentru organizator şi
câte unul penrm flecare participam

Comisia de licitaţie:

Preşedinte comisie: ing. Frijanu luliean ..

Membru: Ungureanu Crisrinel
Membru: Munteanu Ovidiu .
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Invitat: Director Financiar—contabil interimar , ec, Scarlat Costică .Jé
Pentru firmele participante:

SC Metal lUST Impex SRL , dna. Raric Elena .

SC Blu Satelit SRL , dl. Lucaci Bogdan
Persoană Fizică , dle MercasMilia'

Secretar comisie:
Ref, Roşu Mariana


