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ANUNT VANZARE PRIN LICITATIE
   

 Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta
judetul Constanta organizeaz
publică deschisă cu strigare pentru valorificarea urm

1. AUTOTURISM DACIA SUPER NOVA
2. AUTOTURISM DACIA 1310
3. AUTOSPECIALIZATA DACIA
4. AUTOTURISM DACIA 1310
5. AUTOSPECIALIZATA DACIA 1310
6. AUTOSPECIALA DACIA 1310 CLIS
7. AUTOSPECIALA IVECO

Bunurile materiale scoase la licitatie
sediul serviciului nostru din strada Bravilor, nr.1, localitatea Constanta
zilele lucratoare intre orele 09.00 

Licitatia se va tine la sed
adresa mentionata mai sus in data de 15.09.2021, ora 10.00. 
licitaţia se repetă în data de 21.09.2021
se va relua în data de 27.09.2021

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241624711 
0241623913, email: secretariat@ambulance

La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica care va depune 
serviciului, pana la data si ora in

a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licita
casieria serviciului nostru; 

b) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comer
pentru persoanele juridice române, sau actul de ident

Preturile de pornire la licitatie sunt urmatoarele:
1.  AUTOTURISM DACIA SUPER NOVA
2. AUTOTURISM DACIA 1310
3. AUTOSPECIALIZATA DACIA
4. AUTOTURISM DACIA 1310
5. AUTOSPECIALIZATA DACIA 1310
6. AUTOSPECIALA DACIA 1310 CLIS
7. AUTOSPECIALA IVECO

In caz de neadjudecare pretul de pornire va fi diminuat cu 20% in cadrul urmatoarei 
sedinte, iar daca nici de acesta
sedinta va fi diminuat cu 40% din pretul initial.

Cota de cheltuieli de participare la licitatie 
serviciului nostru. 
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ANUNT VANZARE PRIN LICITATIE
  

Ambulanta al Judetului Constanta, strada Bravilor, nr.1, Constanta, 
organizează în condiţiile H.G. nr. 841 din 23 octombrie

 cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri materiale
AUTOTURISM DACIA SUPER NOVA – serie sasiu UU1R5231512927051
AUTOTURISM DACIA 1310 – serie sasiu UU1R11723037295
AUTOSPECIALIZATA DACIA – serie sasiu UU1R136X2896687
AUTOTURISM DACIA 1310 – serie sasiu UU1R117X2902096
AUTOSPECIALIZATA DACIA 1310 – serie sasiu UU1R136X2812961
AUTOSPECIALA DACIA 1310 CLIS - serie sasiu UU1R1361123030121
AUTOSPECIALA IVECO - serie sasiu ZCFC3571005326178

materiale scoase la licitatie sunt in stare de nefunctionare si
din strada Bravilor, nr.1, localitatea Constanta 

intre orele 09.00 – 14.00.  
Licitatia se va tine la sediul Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta situat la 

adresa mentionata mai sus in data de 15.09.2021, ora 10.00. În cazul în care nu se 
 în data de 21.09.2021, ora 10.00, iar dacă nici a doua licita

e va relua în data de 27.09.2021, ora 10.00. 
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241624711 

secretariat@ambulance-ct.ro, persoana de contact –
La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica care va depune 

serviciului, pana la data si ora inceperii licitatiei, urmatoarele documente:
a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licita

b) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comer
pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice

Preturile de pornire la licitatie sunt urmatoarele: 
AUTOTURISM DACIA SUPER NOVA – 5700 lei; 

AUTOTURISM DACIA 1310 – 7076 lei; 
AUTOSPECIALIZATA DACIA – 4532 lei; 
AUTOTURISM DACIA 1310 – 5673 lei; 
AUTOSPECIALIZATA DACIA 1310 – 3829 lei; 
AUTOSPECIALA DACIA 1310 CLIS – 4247 lei; 
AUTOSPECIALA IVECO – 68587 lei. 

In caz de neadjudecare pretul de pornire va fi diminuat cu 20% in cadrul urmatoarei 
sedinte, iar daca nici de acesta data nu se adjudeca, pretul de pornire la licitatie 

va fi diminuat cu 40% din pretul initial. 
Cota de cheltuieli de participare la licitatie este de 100 lei si se achita la caseria 
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strada Bravilor, nr.1, Constanta, 
octombrie 1995, licitaţie 

toarelor bunuri materiale: 
UU1R5231512927051; 

UU1R11723037295; 
UU1R136X2896687; 

UU1R117X2902096; 
UU1R136X2812961; 
UU1R1361123030121; 

ZCFC3571005326178; 
sunt in stare de nefunctionare si pot fi vizionate la 

 , judetul Constanta, in 

iul Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta situat la 
În cazul în care nu se adjudeca, 

 nici a doua licitaţie nu se adjudeca 

– interior 130, fax 
– Dorcea Alexandru. 

La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica care va depune la sediul 
eperii licitatiei, urmatoarele documente: 

a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de 

b) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, 
itate pentru persoanele fizice. 

In caz de neadjudecare pretul de pornire va fi diminuat cu 20% in cadrul urmatoarei 
pretul de pornire la licitatie la urmatoarea 

este de 100 lei si se achita la caseria 


