Nr .____________ din aprilie 2016/PCC
Direcția Urbanism

Consiliul Local al municipiului Botoșani , cu sediul în Piața Revoluției nr. 1, anunță organizarea licitației
publice deschise în data de 06 mai 2016, în vederea concesionării unui teren aparținând domeniului
privat al municipiului, amplasat în incinta Parcului de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, după cum
urmează:
a.
Amplasamentul nr. 2 – suprafaţa 150 mp.;
Suprafata poate fi modificată în plus sau în minus cu maxim 20 %, dacă condițiile concrete rezultate din
documentațiile de urbanism vor impune această măsură.
b. Destinația : alimentație publică și funcțiuni conexe
c. Redevența
Redevența de pornire la licitație va fi de 39,41 lei pe mp. și an.
Redevențe obținută în urma licitației este aplicabilă numai pentru perioada de funcționare a obiectivului .
Redevența pentru perioada de execuție și ulterior, pentru perioadele în care obiectivul nu va funcționa va fi
de 4 lei pe mp. și an. Această componentă nu face obiectul licitației.
Perioada de funcționare se atestă prin procesele verbale ce vor fi perfectate de părți în acest sens.
d. Durata
Durata contractului va fi de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.
Toate cheltuielile de autorizare, elaborare a documentației și înscriere în Cartea funciară a dreptului de
proprietate al municipiului, respectiv a contractului de concesiune, sunt în sarcina concesionarului. Taxa
de participare la licitație este de 500 lei iar costul documentației este de 150 lei.
Pot participa la licitație persoanele juridice organizate ca societate pe acțiuni, societate cu răspundere
limitată, întreprindere familială.
Documentația pentru licitație poate fi studiată și achiziționată de la Serviciul Patrimoniu, sediul de la
Casa Cărții - Calea Națională nr. 101, începând cu data publicării anunțului, între orele 9 – 16,00.
Documentațiile pentru licitație se depun la registratura Primăriei Municipiului Botoșani, până la data
de 05 mai 2016, ora 12.
Ofertele vor fi deschise în ședința publică la data de 06 mai 2016 , ora 10, în sala de ședințe de la
sediul din Calea Națională nr.101 Casa Cărții. ”
Plata se va face din contul nostru 26960201203372882, deschis la Trezoreria Botoșani.
Viceprimar,
Cosmin Ionuț Andrei

Secretar,
Ioan Apostu
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