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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
     
 

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea, derulează  

procedura de transfer fără plată către instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute în România, a unor bunuri materiale (obiecte de inventar) 

care au fost supuse parcurgerii formelor de valorificare conform prevederilor art. 6 alin. 1 

din HG. 81/2003 modificată și completată cu H.G. nr. 542/2005, H.G. nr. 1353/2006, H.G. 

nr. 1254/2009, H.G. nr. 1081/2010 și H.G. nr. 157/2019, după cum urmează: 

1. Denumirea autoritatii: Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu 

Oradea; 

   Codul fiscal: 13641538 ; 

   Adresa:  mun. Oradea, str. Dunărea, nr. 7, jud. Bihor, telefon: 0259/706428, fax: 

0259/401125; 

2. a) Natura, cantitatea bunurilor materiale: 

         - butelii pt. gaze lichefiate = 5 buc; 

         - butelii de aragaz              = 15 buc; 

         - butelii de aragaz fără regulator = 1 buc. 

3.  a) Adresa la care trebuie depuse cererile/solicitările de preluare: Centrul Medical de 

Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea,  mun. Oradea, str. Dunărea, nr. 7, jud. 

Bihor; 

    b)  Data limita pentru depunere a documentelor de solicitare : 30 zile de la data 

publicării anunțului de participare pe pagina web centrala a M.A.I.; 

    c) Perioada de ridicare a bunurilor: 30 zile de la data depunerii solicitării la sediul 

C.M.D.T.A. Oradea; 

4.a) Cerinte: cererile/solicitările de preluare fără plată a bunurilor se adresează direct 

ordonatorului de credite al Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu 

Oradea şi vor fi analizate şi aprobate de către aceasta în ordinea depunerii lor; 

  b) Cererile/solicitările de preluare fără plată a bunurilor (butelii aragaz) formulate de 

autorităţile administraţiei publice locale, să fie avizate de prefect şi însoțite de hotărârea 

consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, din care să reiasă necesitatea şi 

destinaţia bunurilor; 
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  c) Cererile/solicitările de preluare fără plată a bunurilor, formulate de unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, vor trebui să fie avizate de 

conducătorul unităţii centrale de cult (ex.: episcop/arhiepiscop) căreia se subordonează 

unitatea de cult. În cereri/solicitări trebuie să fie menţionată în mod expres, necesitatea şi 

destinaţia bunurilor; 

5. a) Denumirea si adresa serviciului de la care se poate obtine informaţii: 

 - Serviciul Logistic al C.M.D.T.A. Oradea, cu sediul în mun. Oradea, str. Dunărea, nr. 7, 

jud. Bihor, telefon: 0259/706428, fax: 0259/401125, e-mail: cmdta.oradea@mai.gov.ro, 

logistica.cmdta.oradea@mai.gov.ro, cmdtabihor@yahoo.com. 

 

 

 

Director C.M.D.T.A. Oradea 

Comisar şef de poliţie medic 

 

Dr. CORDOŞ MIRCEA-DECEBAL 
 

mailto:cmdta.oradea@mai.gov.ro
mailto:logistica.cmdta.oradea@mai.gov.ro
mailto:cmdtabihor@yahoo.com
mailto:cmdta.oradea@mai.gov.ro
mailto:logistica.cmdta.oradea@mai.gov.ro
mailto:cmdtabihor@yahoo.com

