
     ANUNŢ  PUBLIC  LOCAL   
 

   Primăria municipiului Oneşti cu sediul în b-dul Oituz, nr.17, cod fiscal 4353250, 
telefon 0234-324243, fax 0234-321869, organizează în ziua de 05 aprilie 2012, ora 16, licitaţia 
publică deschisă pentru un număr de 18 spaţii situate în interiorul/perimetrul unităţilor de 
învăţământ, conform HCL nr.21/09.03.2012-anexa4, după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

 
Amplasament  

 

Suprafaţă 
- mp - 

Preţ 
Lei/mp/ 

lună 

Durata  
închirierii. 

- ani - 

 
Destinaţie 

1 Colegiul ,,Dimitrie 
Cantemir'' 

4,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

2 Colegiul ,,Dimitrie 
Cantemir''           

9,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

3 Colegiul,,Petru Poni'' 4,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

4 Colegiul,,Nadia 
Comăneci'' 

9,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

5 Colegiul,,Gh.Asachi'' 
Corp A 

2,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

6 Colegiul,,Gh.Asachi'' 
Corp B 

2,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

7 Colegiul,,Grigore 
Moisil'' 

3,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

8 Colegiul,,Grigore 
Moisil'' 

2,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

9 Şc.Gen.nr.2,,George 
Călinescu''Corp A 

3,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

10 Şc.Gen.nr.2,,George 
Călinescu''Corp B 

3,00 21,00 3   Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

11 Şc. 
Gen.nr.3,,Sf.Voievozi'' 

2,00 21,00 3   Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 



12 Şc. 
Gen.nr.3,,Sf.Voievozi'' 

4,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

13 Şc.Gen.nr.5,,Ghiţă 
Mocanu'' 

6,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

14 Şc.Gen.nr.5,,Ghiţă 
Mocanu'' 

9,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

15 Grup Şc.Auto-
Şc.Gen.nr.7 

6,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

16 Grup Şc.Auto-
Şc.Gen.nr.7 

4,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

17 Şc.Gen.nr.4,,Emil 
Racoviţă'' 

4,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

18 Şc.Gen.nr.1 8,00 21,00 3  Spaţii de vânzare 
produse alimentare 

preambalate 

      Documentaţia de atribuire  privind închirierea spaţiilor, se va  achiziţiona de la Serviciul 
Urbanism, etaj VI, începând cu ziua următoare publicării în ,, Deşteptarea'' a prezentului anunţ şi  
până la data de 02.04.2012 
            Clarificări privind  documentaţia de atribuire pot fi solicitate până la data 03.04.2012, de la 
Serviciul Urbanism, etaj VI. Ofertele se vor depune în plic închis, până la data de 04.04.2012, 
ora14, la registratura Primăriei municipiului Oneşti din b-dul Oituz nr.17, situată la parter. 

 

                                                                        Primar, 

ing. Emil Lemnaru 
 
 
 

AA/ds.licit. 
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