PRIMĂRIA COM.GIRLA MARE
JUD.MEHEDINŢI
Nr. 3273 / 06.07.2017
ANUNT,
Primaria Girla Mare anunta organizarea licitatiei pentru inchirierea unui teren
situat in intravilanul comunei Girla Mare, avand destinatia depozit de lemne.
Licitatia se va organiza la sediul primăriei astfel:

- Data limită de depunere a ofertelor: 31/07/2017, orele 10.30.
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa de
deschidere a ofertelor va avea loc la data de 31.07.2017, orele 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Girla Mare, județul Mehedinți
-Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Girla Mare, județul Mehedinți.
-Ofertele se depun în original într-un singur exemplar, care va conţine un plic exterior şi
unul interior, sigilate, în ordinea sosirii
-Documentaţia de atribuire se poate obţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
depunerea unei cereri scrise la registratura instituţiei, după achitarea contravalorii taxei
documentaţiei de atribuire
-Taxa unui caiet de sarcini este de 50 lei , taxa documentatie de atribuire 150 de lei şi se
pot achita la Casieria Primăriei Girla Mare sau cu O.P. în contul:
RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Vînju Mare, județul Mehedinți
Mai multe informatii se pot obtine la nr. de telefon 0252/393012

P R I M A R,
BAICU DUMITRU

SECRETAR,
SIRBU DANIEL

PRIMĂRIA COM.GIRLA MARE
JUD.MEHEDINŢI
Nr. 3276 / 06.07.2017
ANUNT,
Primaria Girla Mare anunta organizarea licitatiei pentru inchirierea unui teren
situat in extravilanul comunei Girla Mare, avand destinatia depozit de materiale.
Licitatia se va organiza la sediul primăriei astfel:

- Data limită de depunere a ofertelor: 01/08/2017, orele 10.30.
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa de
deschidere a ofertelor va avea loc la data de 01.08.2017, orele 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Girla Mare, județul Mehedinți
-Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Girla Mare, județul Mehedinți.
-Ofertele se depun în original într-un singur exemplar, care va conţine un plic exterior şi
unul interior, sigilate, în ordinea sosirii
-Documentaţia de atribuire se poate obţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
depunerea unei cereri scrise la registratura instituţiei, după achitarea contravalorii taxei
documentaţiei de atribuire
-Taxa unui caiet de sarcini este de 50 lei , taxa documentatie de atribuire 150 de lei şi se
pot achita la Casieria Primăriei Girla Mare sau cu O.P. în contul:
RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Vînju Mare, județul Mehedinți
Mai multe informatii se pot obtine la nr. de telefon 0252/393012

P R I M A R,
BAICU DUMITRU

SECRETAR,
SIRBU DANIEL

PRIMĂRIA COM.GIRLA MARE
JUD.MEHEDINŢI
Nr. 3278/ 06.07.2017

ANUNT,

Primaria Girla Mare anunta organizarea licitatiei pentru inchirierea unui teren
situat in extravilanul comunei Girla Mare, avand destinatia depozit de fructe.
Licitatia se va organiza la sediul primăriei astfel:
- Data limită de depunere a ofertelor: 02/08/2017, orele 10.30.
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa de
deschidere a ofertelor va avea loc la data de 02.08.2017, orele 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Girla Mare, județul Mehedinți
-Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Girla Mare, județul Mehedinți.
-Ofertele se depun în original într-un singur exemplar, care va conţine un plic exterior şi
unul interior, sigilate, în ordinea sosirii
-Documentaţia de atribuire se poate obţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
depunerea unei cereri scrise la registratura instituţiei, după achitarea contravalorii taxei
documentaţiei de atribuire
-Taxa unui caiet de sarcini este de 50 lei , taxa documentatie de atribuire 150 de lei şi se
pot achita la Casieria Primăriei Girla Mare sau cu O.P. în contul:
RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Vînju Mare, județul Mehedinți
Mai multe informatii se pot obtine la nr. de telefon 0252/393012

PRIMAR
BAICU DUMITRU

PRIMĂRIA COM.GIRLA MARE
JUD.MEHEDINŢI
Nr. 3280 / 06.07.2017
ANUNT,
Primaria Girla Mare anunta organizarea licitatiei pentru inchirierea unui teren
situat in intravilanul comunei Girla Mare, avand destinatia grajd de vaci.
Licitatia se va organiza la sediul primăriei astfel:

- Data limită de depunere a ofertelor: 03/08/2017, orele 10.30.
- Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa de
deschidere a ofertelor va avea loc la data de 03.08.2017, orele 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Girla Mare, județul Mehedinți
-Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Girla Mare, județul Mehedinți.
-Ofertele se depun în original într-un singur exemplar, care va conţine un plic exterior şi
unul interior, sigilate, în ordinea sosirii
-Documentaţia de atribuire se poate obţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
depunerea unei cereri scrise la registratura instituţiei, după achitarea contravalorii taxei
documentaţiei de atribuire
-Taxa unui caiet de sarcini este de 50 lei , taxa documentatie de atribuire 150 de lei şi se
pot achita la Casieria Primăriei Girla Mare sau cu O.P. în contul:
RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Vînju Mare, județul Mehedinți
Mai multe informatii se pot obtine la nr. de telefon 0252/393012

P R I M A R,
BAICU DUMITRU

SECRETAR,
SIRBU DANIEL

