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Anunţ Erată privind reprogramarea procedurii de Vânzare prin 

Licitaţie Publică în vederea vânzării unor deşeuri reciclabile, rezultate în 
urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului privat al 

Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34  

 
În Anunţul nr. 70857/13.05.2015 publicat la data de 14.05.2015 în ziarul Cuvântul Libertăţii 

nr. 7742 se modifică toate informaţiile privind data de 01.06.2015 din cuprinsul acestui anunţ, 
după cum urmează: 

- Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel.0251/416235 

fax.40251/411561, organizează în data de 02.06.2015 ora 10,00 la sediul său din Municipiul 

Craiova, str. A.I.Cuza nr.7,  Judeţul Dolj, licitaţie  publică  pentru vânzarea unor deşeuri 

reciclabile, rezultate în urma lucrărilor de demolare a imobilelor aparţinând domeniului 

privat al Municipiului Craiova, situate în Bdul. Ştirbei Vodă, nr. 34. 
- Licitaţia se organizează în data de 02.06.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei 

Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7,  Judeţul Dolj. 

- Data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie: 02.06.2015 ora 9,30, 
la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7—Serviciul Centrul de 
Informare pentru Cetăţeni şi Audienţe. 

- Pentru licitaţia din data de  02.06.2015  ora 10,00
 
preţul  minim de vânzare de la care 

porneşte licitaţia va fi precizat pentru fiecare sortiment în parte în lei/kg fără TVA. 

- Toate aceste documente vor fi în interiorul plicului depus de fiecare ofertant, până la data 
02.06.2015 ora 9,30, plic închis şi sigilat de către ofertant. 

- A nu se deschide înainte de data de 02.06.2015 , ora 10.00. 
- Pentru obţinerea de relaţii suplimentare oricare ofertant interesat se va adresa Direcţiei 

Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, sau la telefon/fax 0251/411008. 
Solicitările de clarificări se pot obţine până la data de 29.05.2015 ora 10.00 la  telefon/fax 
0251/411008, persoană de contact dl.Cristian Ionuţ Gâlea.  

Restul anunţului publicat în data de 14.05.2015 din ziarul Cuvântul Libertăţii nr. 7742 
rămâne neschimbat. 
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