
Executie lucrari aferente proiectului „CONSTRUIRE
SCOALA GIMNAZIALA CLASELE V-VIII IN SAT VALEA
LUPULUI, COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI”

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMUNA VALEA LUPULUI 
Cod de identificare fiscala: 16384625; Adresa: Strada: DN28, nr. 136; Localitatea: Valea Lupului; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
707410;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Emilia  LUPU;  Telefon:  +40  755039851;  Fax:  +40  232277758;  E-mail :
achizitii_valealupului_iasi@yahoo.com; Adresa internet: (URL) WWW.PRIMARIAVALEALUPULUI.RO; Adresa web a profilului cumparatorului:
www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Executie lucrari aferente proiectului „CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CLASELE V-VIII IN SAT VALEA LUPULUI, COMUNA VALEA
LUPULUI, JUDETUL IASI”
Numar referinta: 16384625/2021/19133

 
II.1.2) Cod CPV principal
45214220-8 Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Executarea

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectivul de investitie este amplasat in intravilanul localitatii Valea Lupului, Comuna Valea Lupului. Se doreste realizarea
obiectivului scoala gimnaziala cu regim de inaltime (P), avand indicatorii urbanistici astfel: POT 19.61%, CUT 0.20, H maxim 3.90 m,
ajungand la o suprafata desfasurata de 702 mp si un total de 7 Sali de clasa si dependinte (grupuri sanitare, secretariat, cancelarie,
depozitari).
 
Caracteristicile tehnice si parametri specifici obiectivului de investii:
-   Functiunea: Scoala Gimnaziala;
-   Suprafata teren = 3580 mp;
-   Suprafata construita si desfasurata propusa = 702 mp;
-   Regim de inaltime propus: P;
-   H maxim propus = 3.90 m;
-   Procent de ocupare a terenului (POT) = 19.61 %;
-   Coeficient de utilizare a terenului (CUT) = 0.20l
-   Clasa de importanta = III;
-   Suprafata utila propusa: 583.82 mp.
-   Volumul constructiei = 2180 mc.
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Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor
suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2038791,15; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45214220-8 Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASICOMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Valoarea estimata este de 2.038.791,15 lei  lei fara TVA si cuprinde:
 
Cap 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investii
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investii: 19.982,00 lei
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii: 1.946.010,00  lei
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 9.960,00 lei;
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 62.839,15 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1:  Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016
 
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractuale, sunt urmatoarele:
 
DULGHERU FLORIN LIVIU- primar UAT ComunaValea Lupului, judetul Iasi;
ANTICI CRISTIAN- viceprimar;
POTOCHINA AGNES ELA- secretar general;
CORDUN CATALINA- inspector - Compartiment Economic/Casierie;
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N I S T O R  G E O R G E  C R I S T I A N -  c o n s i l i e r  l o c a l  a l  C o n s i l i u l u i  L o c a l  V a l e a  L u p u l u i ,  j u d e ț u l  I a ș i ;
                                                                                                                                                                 
MIHĂILĂ IULIAN- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
TĂRĂBOANȚĂ CONSTANTIN- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
UNGUREANU ANA ELENA- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
DRAGAN LILIANA- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
URSU ANDRONIC ALINA-ANDREEA- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
VĂTAMĂNELU CĂTĂLIN- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
MUNTEANU MARIUS IULIAN- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
MUNTEANU SILVIU ANDREI- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
FARCAȘ DANIEL- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
LUPU OANA- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
MIHAILUC DUMITRU- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
CORDUN VASILE- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
AXINTE RODICA- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
CUCOS IULIAN- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
MOGOSESCU ALEXANDRU- consilier local al Consiliului Local Valea Lupului, județul Iași;
HAIDAU RADUTU- Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot;
CARP FILIP MIHAI- Membru comisie de evaluare;
COLIBA DAN STEFAN- Membru comisie de evaluare;
VARVARA ALEXANDRA VALENTIN- Membru comisie de evaluare;
DELIU ALEXANDRU MARIUS- Membru comisie de evaluare;
LOGHINOAIA MARIA- Presedinte comisie de evaluare de rezerva (cu drept de vot);
IACOB CAMELIA MARIA- Membru comisie de evaluare de rezerva;
RACOVEANU ELENA MIHAELA- Expert cooptat achizitii publice;
 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor anterior mentionate:
1.  se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  (inclusiv  eventualii  terți  și
subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
 
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente vor fi:
•   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentării;
•   cazierul judiciar al operatorului economic și al  membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•   după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
•   alte documente edificatoare, dupa caz.
 
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale
referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Cerinta 2. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de
atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) -Formular A (Sectiunea Formulare).
Cerinta 3:  Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele  justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1091305/17.08.2021] Pagina 3
Generat la: 17.08.2021 12:13



15 din Legea 359/2004).
In cazul ofertanților străini, prezentarea oricaror documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate
sub forma unei traduceri autorizate.
 
 
Cerinta 4: Ofertantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca faptul ca sunt atestati in activităţile de executare şi verificare a
instalaţiilor electrice (instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii
electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune), conform prevederilor art. 1, alin. (1) si art. 7, lit. a) din ORDINUL nr. 45 din 7
septembrie  2016  emis  de  preşedintele  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  în  Domeniul  Energiei,  privind  aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice;
 
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Necompletarea DUAE odata cu depunerea ofertei (inclusiv pentru
asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
 
Se vor depune, odata cu completarea DUAE, urmatoarele documente:
- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de
subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu completarea DUAE, constituie temei pentru
solicitarea  de  clarificari  pentru  eventualele  inadvertente  de  forma  ale  informatiilor  cuprinse  in  sectiunile  DUAE,  atat  ale
ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator.
 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP,
semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
Atestat de tip A1 sau superior din punct de vedere al  competentelor,  eliberat de Autoritatea Naţionala de Reglementare în
Domeniul Energiei - încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune;
 
Atestat de tip Be sau superior din punct de vedere al  competentelor,  eliberat de Autoritatea Naţionala de Reglementare în
Domeniul Energiei - executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente
aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV sau superior din punct de vedere al competentelor;
 
Nota: a) Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura
activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente;
b) Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica/fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana);
c) Documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de către
terţul/terţii susţinător/susţinători;
d) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei si trebuie să fie
autorizat să desfăşoare partea sa din contract.
 
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente care sa dovedeasca atestarea si autorizarea in domeniile solicitate in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana). Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP, semnate electronic,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Cerinta 1: Executie: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 2.000.000 lei fara
TVA, valoare ce se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maxim 1 contract.
 
Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii  civile din categoria de importanta minim C, in conformitate cu
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prevederile HG 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,  cu modificarile si  completarile
ulterioare. Pentru intelegerea cerintei, prin constructii din categoria de importanta C se va intelege: „Constructii cu functii obisnuite,
a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri,
constructii industriale si agrozootehnice; constructii social- culturale care nu intra in categoriile de importanta A si B), sau constructii
cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzeee de importanta locala)”. -
Modalitatea de indeplinire:
-   Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
 
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
-   Procesul-verbal de receptie finala/ procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ proces verbal pe obiect intocmite in
conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor care sa ateste ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente
din care sa reiasa urmatoarea informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucraii), perioada
(inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.
 
In cazul depunerii unei oferte comune, se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin (1) din Legea 98/2016. Asociatii nu
trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 164 din Legea 98/2016, art. 165 din legea 98/2016 si art. 167 din Legea 98/2016, sub
sanctiunea excluerii din procedura de atribuire.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere (formularul nr. 3). Documentele justificative care probeaza cele
asumate in acord/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.) Proportia de subcontractare
Cerinta 2: Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.
 
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi. Se va completa formularul nr. 5. - Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor
include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților  pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
 
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare (Formular 5). Documentele justificative care probeaza cele
asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 02.09.2021 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 02.01.2022
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Durata in luni: 4
 

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2021; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventualele propuneri de modificare a clauzelor
contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta. Se vor avea in vedere prevederile art.  137, alin 3, lit  b) din HG 395/2016. Se va preciza modul agreat de
constituire a garantiei de buna executie.
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primele locuri in clasamentul intermediar, departajarea se va face dupa pret. In acest sens
se vor transmite solicitari pentru depunerea unor noi oferte de pret, pana se va departaja o singura oferta.
 
Interactiunea cu ofertantii,  respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:  Pentru vizualizarea
documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fiserelor semnate
electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari
referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exlusiv pe SEAP la sectiunea “Intrebari” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea “Documentatie, clarificari si
decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire,
operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic prevederilor art. 5 alin (1) din HG 395/2016 si vor
transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in Legea 98/2016. Comisia de evaluare
va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din
punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
 
 
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea: Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronic, conform Legii 455/2001. Operatorii
economici vor respecta modelul de contract.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform legii 101/2016 actualizata.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2021
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