CN - ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE - SA
Administrare si intretinere infrastructura portuara
ROMÂNIA , 8375, GIURGIU , Sos. Portului , nr.1 , O.P. 1 , C.P. 2
Cod fiscal nr. RO 1284717 ; Nr.înreg.R.C. J52/252/1998 ;
Tel. : 040/246/213003 , Fax: 040/21/3110521;
Web site: www.apdf.ro; patrimoniu@apdf.ro
Cont BRD – GSG Suc. Giurgiu: Lei RO 66 BRDE 190 SV 01168391900;
__________________________________________________________________________________________

RedacŃia ziarului: ……………………….
Vă rugăm să publicaŃi, la rubrica Mica publicitate, următorul anunŃ:
″ C.N. AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu organizează, în data de …….., ora …….,
la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr.1, licitaŃie publică deschisă cu strigare pentru închirierea
suprafeŃei de ……….. mp teritoriu portuar, din portul …………, judeŃul …………..
Închirierea teritoriului portuar se va face pentru desfăşurarea de activităŃi portuare, prin licitaŃie
publică deschisă cu strigare în conformitate cu prevederile:
-H.G. nr.520/1998 privind înfiinŃarea C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr.
596 / 13.05.2009 ;
-O.G.nr. 22/1999 republicată, privind administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea
infrastructurilor de transport naval aparŃinând domeniului public al statului, precum şi desfăşurarea
activităŃilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare ;
-Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de
transport naval care aparŃine domeniului public al statului şi este concesionată administraŃiilor portuare
şi/sau de căi navigabile interioare.
DocumentaŃia de licitaŃie, în valoare de …..lei, la care se adaugă T.V.A., poate fi achiziŃionată de la
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. GIURGIU, şos.Portului, nr.1, începând cu data de ………, iar ofertele pot fi
depuse la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Municipiul GIURGIU, şos.Portului nr.1, până la data de
………, ora ………..
Pentru desfăşurarea procedurii licitaŃiei, este obligatorie participarea a cel putin 2 (doi) ofertanŃi acceptaŃi.

In situaŃia în care la data de ……………. procedura nu va fi finalizată, licitaŃia publică deschisă cu strigare
se va relua în fiecare zi de miercuri, ora ………., până la atribuirea contractului de închiriere a suprafeŃei
de …………. mp teritoriu portuar, din Portul …………... Pentru această procedură ofertele vor fi depuse în
ziua de Luni a săptămânii, până la ora …………..
Precizăm că nu se percepe taxă de participare la licitaŃie.
InformaŃii suplimentare pot fi obŃinute la telefon nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail
patrimoniu @apdf.ro."
Prezenta constituie comandă fermă, plata se va face din contul nr…………………..deschis la ……..Sucursala Giurgiu.

