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

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1,
anunţă că în data de 05.10.2021, ora 1000, va fi organizată licitația publică deschisă,
cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare nou-amenajate aferente străzilor:
- Str. Manolești Deal, Str. Cornișa;
- Str. Gării nr.4;
- Calea Națională nr.57 – 67, Str. Împărat Traian 2 - 8;
- Calea Națională nr.107 – 109, Str. Ion Pillat nr.2;
- Str. Octav Băncilă nr.1 – 13, Str.Armoniei nr.11, Str. Octav Onicescu 37 – 52,
Aleea Arcului;
- Str. Vârnav nr.8 - 20 – SRI;
- Str. M. Kogălniceanu nr. 14 - 31,Str. Bucovina nr.17 – 19;
- Aleea I. Frunzetti nr.1 -7;
- Str.Viilor nr.5 – 11, Aleea M. Kogălniceanu nr.5, 14, Str. Bucovina nr.26 – 28;
- Str. Împărat Traian nr.58 – 66, Al. Grivița nr.13 – 17 - 24, Str. Vâlcele nr.6 - 13 –
15, Aleea Al. Donici nr.3;
- Str. Săvenilor nr.29 – 48 – 52, Al. P. Tineretului nr.1, Al. Carmen Sylva, Al. Slt.
Elefterescu.
Înscrierile se vor face în perioada 20.09. – 01.10.2021 la Primăria
Municipiului Botoşani, Calea Naţională nr. 101 - sediul „ Casa Cărţii ”, Serviciul
Patrimoniu, în zilele de luni – joi ale săptămânii între orele 0900 - 1500 și vineri în
intervalul orar 0900 – 1100. Cererile pot fi depuse până la ora 1000 în data de
01.10.2021.
Preţul de pornire la licitaţie este de 172 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul
anului 2021. Licitația se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”mezanin.
Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2021, cu posibilitate de
prelungire, anual.
Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării,
deţin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme
sau alte persoane fizice, şi nu deţin alt loc de parcare sau garaj în zona respectivă. De
asemenea, este permis doar un loc de parcare pentru un apartament, indiferent de câți
membri de familie dețin autoturism.
Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele documente:
cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare al apartamentului,
certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de
leasing. Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei.
Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii )
telefon 0372316757.
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