
 

 

 

A N U N Ţ 

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 27, 

judeţul Alba organizează în data de 08.05.2013 ora 11
00

  LICITAŢIE  PUBLICĂ 

DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA UNEI CANTITĂŢI DE 140 

MC DE MATERIAL LEMNOS PE PICIOR.  

Se vor vinde un număr de 46 arbori, specia « plop », situaţi în păşunea din satul 

Războieni-Cetate şi în vecinătatea Grupului şcolar de chimie industrială Ocna Mureş.  

Caietul de sarcini al licita'iei poate fi procurat, contra cost, de la sediul  Primăriei 

oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 18.04.2013, între orele 08
00

 

– 15
00

, până cel târziu la data de 06.05.2013, orele 15
00

. 

Prețul Caietului de sarcini este de 100 lei şi se va achita la casieria Primăriei 

oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată.  

Taxa de participare la licitație este de 200 lei . 

Garanția de participare este de 8.000 lei.  

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune până în data de 07,05.2013, ora 

14
00

, documentele de participare prevăzute de Caietul de sarcini.  

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în 

prezenta tuturor ofertanților admişi în data de 08.05.2013  orele 11
00

, când se va desfăşura 

licitaţia cu strigare, după întocmirea listei ofertanților admiși la licitație.  

Ofertanții persoane juridice străine vor depune documentele de participare în copie 

legalizată şi în traducere legalizată în limba română.  

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 80 lei/mc iar pragul de strigare este de 5 

lei/mc. 

Licitatia se va face în bloc, pentru întreaga cantitate de 140 mc. 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de joi a fiecărei luni până la 

sfârşitul anului 2013. 

Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi 

informaţii suplimentare la telefon 0258/871217. 

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei , camera 9, până în preziua licitaţiei, ora 

14
00

. 


