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“Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă organizarea
licitaţiei publice deschisă, cu strigare pentru rezervarea locurilor de parcare nou amenajate , după
cum urmează:
În ziua de 05.10.2017, ora 10,00 , pentru următoarele amplasamente, parcări noi:
1. Al.Călugăreni 1- 16 amplasamente
2. Ştafan Luchian 10- 16 amplasamente
3. Al.Theodor Boyan -2 amplasament
4. Str. Parcul Tineretului 12- Al.P.Tineretului 6- 15 amplasamente
5. Al.Parcului 6-8-10 – 1 amplasament
6. Al Arcului 4-13- 1 amplasament
7. Primăverii 14- 12 amplasamente
Preţul de pornire la licitaţie este de 117 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2017.
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 2017, 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 ora 12,00 în ziua de 15.06.2017.
Actele necesare: carte de identitate (buletin) , certificat de inmatriculare autoturism.
Taxa de participare la licitaţie 10 lei. Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului
Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0372316757.”
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