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ANUNT DE VANZAREPmN UCWAÎIE PUBLICA

UDMA/mima şr adresu imun/greinubirreprewm ;. mm! unde pot]! văzute bunuri/Emass dm

[uncţnms sau,după caLmnterin/Ek sau gym—lg careia: abiezm/ hcrmxfer;

şpuaml Guam cr Paşcanicu sed… în Paşcam m. …… Kogălniceanu nr u,…dşw
laşwvgamleală În data de 20.10.2011ora 9,00,I1:Kaţwe pun… deşchlsă cu smgare …m- vânzarea
deşzumnr ieruasemeleroase şv deseuu DEEE, rez-m… dm mgm… axe scoase dm uz şw amunte de

inventar declasale

Obiect… \muţmîNânzare \a pachet pumn) înneage ca…… de mareual,respe=w:

alma… Iems ş» neferos'î 000mm…… zsnmacé)

mdeşeuri DEEE-350kglcanmate esnmauî)

oamhuwame de mp AL) 500 kg „conform cemfrcalumlde înmamtuîare

Procedura aplicată este '… wufarmutare cu un nr 341/1995 au… 2 mndmcată 51 completată

pr… nu esa/1955001330pancă descl-usă cu ungare Liutiţ\a,respecuvad1udecarei,se va face la pas»…

pentru întreaga canmatz şi pe…… toate npurue ug deşeun

zmuresmam;! am ţinem Hatay/er pentru vânarea bunuri/unplerum şy datele a: desfăşurare a

urmămarerormmr n caz de read/ndsmre,

Umaga se orga…maza în data mmm 2011… 9,0013 sedml SpwalmmGeneral cr Paşcam,slr.
mmm Kagamcexnu un 24 D… wm: pentru depunerea documentam de pammpau la \!mawe me de
20 101021 … 9,0013 seuelanatul msmuţler



Persea“!!! care vor pnmclpa la llcilape trebui! să prezmle actul de amanunte sau
împutermmrea scnsa'jn cazul in care nu este reprezentantul nu a\ Mana…]…

În cu de neadjudecaremmlaxlase va repeta în comme HG …. 541/1995 anexa 1mm…; şw

cumpletaté.

JINumdruV de telefon sau defax unde se pot obţine many de'Spre bunulmu bunu/fiescam dm

funcţiunemacarale/e Sau piese/e raman: in urma demn/am sau dezmembrări! acestora,smuse la

minune.

Persoana de cammjruammumu

“Pret“ de por/„re a mm;/er Pentru Ham!/a dm dum de 20 10 2021 am 9,0Qpleţul minim de

vânzare de In mg porneşte „mayra vu n pre……pentru frecare Sollmlenl în pnrrejn lef/kg,as(fe)'

ajmezal feros ş. nelerewm ler/kg

b)deşeuviDEEE»1,00len/kg

c)embulanţa de…: Azrssu eum.

OfenMevara auzi-zace şi …ma»: după cmenuhprewl ca ma mare/pachet(nalculale prm

însumarea vamnlar rexultate ca urmare :; înmulţlmLama“ esxîmate cu pveţul Manet :\ necămi

sortiment).

Sitaru demuma/r de partmware Va „mape este de 20 !efşr poale/Î amma în numernrla

mmm unnăpimu pr… unim de piară '… mnml RGJIYREZ4U75W5XXXDOZ737 Trelarerm Paşcani.

Comsia de licitaţie.

lng. nu… Iulieanf preşedmte,
Mercaş Mihap membru; *
Munteanu (mai… membru; _
RoşuM……- secrmar /
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