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Serviciul Patrimoniu
„ Consiliul Local al Municipiului Botoşani , cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă
organizarea licitaţiei publice cu ofertă în plic închis, a păşunilor aparţinând municipiului Botoşani,
în următoarele condiţii generale:
- durata concesiunii – 5 ani
- preţul de pornire la licitaţie este precizat în tabelul următor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Obiectiv

4.

Păşunea Valea lui Ichim, 3 parcele

5.
6.
7.
8.

Păşunea la Păsări
Păşunea Puica
Păşunea Groapa Popii
Păşunea Zăiceşti

Păşunea Puşkin
Păşunea Tulbureni
Păşunea Săvenilor

Suprafaţa
15,65 ha
25,90 ha
7,30 ha
25,41 ha
32,41 ha
15,00 ha
17,41 ha
8,00 ha
11,00 ha
34,98 ha
30,00 ha

Preţ pornire licitaţie
3912 lei/an
3443 lei/an
971 lei/an
3378 lei/an
4309 lei/an
3750 lei/an
4352 lei/an
1064 lei/an
2750 lei/an
8745 lei/an
7500 lei/an

- garanţia de bună execuţie – 20 % din valoare redevenţei pe un an.
- la licitaţie se pot înscrie numai persoanele fizice sau juridice, crescători de animale, care au
animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor şi care asigură o încărcătură optimă la
hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha, conform prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013
Documentaţia pentru licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată de la Primăria municipiului
Botoşani, serviciul Patrimoniu sediu Casa Cărţii - Calea Naţională nr. 101, începând cu data
publicării anunţului, între orele 8,30 – 16.
Documentaţia pentru licitaţie se depune la registratura Primăriei municipiului Botoşani,
până la data de 29.04.2014.
Ofertele vor fi deschise în şedinţa publică la data de 30.04.2014, ora 10,00 în sala de şedinţe de la
sediul „ Casa Cărţii ”
Plata se va face din contul nostru 26960201203372882, deschis la Trezoreria Botoşani.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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