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Anunţ organizare licitatie  

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă organizarea 

licitaţiei publice deschise, cu strigare, pentru concesionarea terenului aparținând domeniului privat al 

municipiului Botoșani, în suprafață de 13 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Alexandru cel Bun, 

nr. 17, cu destinația de anexă gospodărească, în data de 28.05.2019. 

Preţul de pornire la licitaţie este de  26,30 lei/mp/an.      Durata 

concesionării este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.     Destinaţia –  

anexă gospodărească. 

Taxa de înscriere la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 103 lei, 

reprezentând 30% din valoarea de pornire a redevenței pe un an. 

Documentaţia pentru licitaţie poate fi consultată si achiziţionată de la Primăria Municipiului Botoşani, 

Serviciul Patrimoniu (sediu Casa Cărţii), Calea Naţionala nr. 101, începând cu data publicării 

anunţului, între orele 8,30-16. 

Dacă la şedinţa din data de 28.05.2019 nu există minim 2 oferte, licitaţia va fi reluată în termen de 10 

zile lucrătoare. La a doua şedinţă de licitaţie, indiferent de numărul ofertelor, va fi declarată 

adjudecatară oferta conformă şi cea mai mare. 

Ofertanţii  vor depune un plic închis pe care se va menţiona data licitaţiei şi obiectul concesiunii și 

care va conţine următoarele documente: 

- fişa de înscriere la licitaţie, semnată de ofertant, fără ştersături sau modificări; 

- chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de participare la licitaţie; 

- chitanţa care dovedeşte achitarea garanţiei de participare  ce reprezintă  30 % din valoarea redevenței 

pe un an; 

- certificat fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe Locale,                                     

  -pentru persoane juridice: copie după Certificatul unic de înregistrare eliberat de către Oficiul 

Registrului Comerţului. 

Documentaţia pentru licitaţie se depune la registratura Primăriei Municipiului Botoşani, până la data 

de 27.05.2019, ora 12,00. 

Ofertele vor fi deschise în şedinţa publică la data de 28.05.2019, ora 10, în sala de şedinţe din sediul 

Primăriei  Municipiului Botoşani din Calea Naţională nr. 101.(Starea Civilă). 

Se adjudecă oferta  cu prețul cel mai mare. 

Garanţia se restituie la finalul şedinţei participanţilor care nu au adjudecat licitaţia. În cazul în care 

ofertantul adjudecat, se retrage sau  renunţă la ofertă pierde garanţia de participare la licitaţie. 

Contestaţiile pot fi depuse de persoanele care s-au înscris la licitaţie în termen de 48 ore de la şedinţa 

de licitație, la registratura Primăriei Municipiului Botoşani. Termenul de soluţionare este de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere Primăriei  Municipiului Botoşani din Calea 

Naţională nr. 101.(Starea Civilă). 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu, telefon 0372 316 757. 
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