
  

 
 
 
         ANUNŢ ZIAR 
 

CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru vînzare de mijloace de transport auto, 
țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă îngropată provenite din lucrări de înlocuire de conducte. 

 
Ședințele de licitație se organizează astfel:  

 în fiecare zi de marți  
 ora 10:00 pentru mijloace de transport auto,  
 ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată în magazii,. 

 în fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, 
până la epuizarea stocului. 

 
Pentru mijloacele de transport auto și țeava recuperată din magazii, garanția de participare la licitație 

este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de 
participare la licitație este de 50 lei. 

Pentru țeava îngropată garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea 
acesteia, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei.  

Taxa de vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile.  
Garanția de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație 

precum și celor care nu au adjudecat bunuri la licitație.  
 Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită pană la data licitației prin 

virament în contul deschis la BCR Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori cu numerar la 
caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. 

Pentru informaţii privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce 
fac obiectul licitaţiei accesați pagina web  www.conpet.ro sectiunea NOUTATI/Licitatii vanzare bunuri de 
interes general. 

Data limită pană la care se poate depune documentaţia de participare la licitaţie este  ziua anterioara 
licitatiei, ora 10, la adresa  valorificare.bunuri@conpet.ro   

 
Licitaţiile  vor avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 

nr.1-3, etaj 8. 
 
COMISIA DE LICITAȚIE: 
 

Președinte Ing. Scărlătescu Ion    Șef Serviciu  Gestiune Patrimoniu 

Membri  Ing. Radu Albu      Șef Serviciu Urmărire Contracte  

Ec. Mădălina Ioniță    Serv. Contabilitate  

Ec. Ignat Cătălin     Birou Aprovizionare  

Ec. Kosa Gabriela     Dep. Operatiuni Transport      

Cons. Jr Petcu Ana    Serv. Juridic 

Secretar Ing. Mitran Cătălina    Serviciu Gestiune Patrimoniu 
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