ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

Nr. ______ din ___03.2015
Serviciul Patrimoniu

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă organizarea
licitaţiei publice deschisă, cu strigare pentru rezervarea locurilor de parcare, după cum urmează:
În ziua de 24.03.2015, ora 10, pentru următoarele amplasamente – parcări vechi
- Calea Naţională bloc nr. 8 – 10;
- Adrian Adamiu bloc nr. 1 – 8 – 8;
- ANL Cişmea; ANL Bucovina 1; ANL Bucovina 2
- Calea Naţională nr. 38 – E-ON, 40 – 42 – 65 – nr. 46 UNICAT
- Zona delimitată de străzile- Armoniei - Ştefan Luchian – Octav Onicescu – b-dul M. Eminescu
Cuza Vodă nr. 2
- Unirii nr. 8 – ASIROM
- zona de Aleea Maxim Gorki – Aleea Unirii
- zona delimitată de str. Octav Onicescu – str. Primăverii nr. 11 – 13 – 17 – 19 – 21- 23 –
George Enescu – Vârnav
- zona delimitată de str. Prieteniei 10 – Primăverii – Octav Onicescu – B-dul M. Eminescu
- zona Sucevei – col. Tomoroveanu
- zona delimitată de str. Pacea - O. Onicescu - Primăverii - Aleea Cinema
- zona delimitată de str. Pacea - Aleea Curcubeului – Primăverii – G. Enescu
- str. Primăverii nr. 6 – 8 – 10 – Aleea Elie Radu
- zona delimitată de Aleea Nucului - Primăverii – Octav Onicescu - Pacea
Sunt scoase la licitaţie locurile de parcare pentru care nu s-a achitat taxa de parcare
pentru anul 2015, conform prevederilor din acordul de rezervare.
Preţul de pornire la licitaţie este de 117 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2015.
Suprafaţa rezervată pentru un loc de parcare este de 8,0 mp, durata de rezervare 24 ore. Şedinţa de
licitaţie se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”
Pot depune cereri de înscriere la licitaţie persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, deţin
autovehicul proprietate personală şi nu deţin garaj în municipiul Botoşani.
Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2015, cu posibilitate de prelungire.
Documentaţia pentru licitaţie poate fi consultată şi achiziţionată de la Primăria Municipiului
Botoşani, serviciul Patrimoniu, ( sediu Casa Cărţii ) Calea Naţională nr. 101, începând cu data
publicării anunţului, între orele 8 – 16,00.
Cererile de înscriere la licitaţie pot fi depuse până la data de 20.03.2015, ora 14.
Taxa de participare la licitaţie 10 lei. Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului
Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0331/711777.
Plata se va face din contul nostru 26960201203372882, deschis la Trezoreria Botoşani.
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