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ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă
că în data de 19.08.2022, ora 900, va fi organizată licitația publică deschisă, cu
strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare disponibilizate pentru anul 2022 și
nou-amenajate, acolo unde este cazul, doar pentru cetăṭenii care domiciliază sau îṣi
au reṣedinṭa în ZONA II, aflată în perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai
Eminescu, Sucevei, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu
(zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareṣ, respectiv parcările din străzile, așa
cum au fost ele împărțite în funcție de ora prezentării la licitație:
Prima grupă de licitație, începând cu ora 900:
- Al. C. Gane, Al. T. Crudu, Al. T. Callimachi, Al. Școlii, Str. Bucovina, Al.
Bucovina, Str. M. Kogălniceanu, Al. M. Kogălniceanu, Al. Amurgului, Al.
Azurului, Str. Viilor, Al. Căpitan Romano, Al. Zorilor, Al. Slt. I. Frunzetti, Al.
Eliberării, Str. N. Iorga;
- ANL Bucovina 1, ANL Bucovina 2;
A doua grupă planificată, începând cu ora 1200:
- Str. Sucevei, Str. Col. Tomoroveanu, Al. Liceului, Str. Primăverii, Al. Elie Radu,
Str. Prieteniei, Str. Pinului, Al. Nucului, Al. Scurtă, Al. Parcului;
- Al. Prieteniei, Al. Primăverii, Str. O. Onicescu 1 – 42, B-dul M. Eminescu 8 – 42
– numerele cu soț, Al. Viilor, Al. Primăverii;
- Str. Pacea, Al. Pacea, Al. Curcubeului, Al. Cinema, Str. Vârnav, Al. Scipione
Bădescu, Al. T. Boyan, Al. D. Brândză, B-dul G. Enescu.
Înscrierile la licitație se vor face în perioada 04 – 18.08.2022 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, cu excepția zilei de 15 august, zi liberă. Cererile pot fi
depuse până la ora 1200 în data de 18.08.2022.
Preţul de pornire la licitaţie este de 199 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul
anului 2022. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an, iar
la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază
anuală.
Licitația se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”mezanin. Pentru evitarea aglomerației și eficientizarea procedurii, persoanele care
locuiesc în perimetrul: B-dul. G. Enescu – B-dul. M. Eminescu – N. Iorga – Viilor Mihail Kogălniceanu, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), specificate
deja mai sus în text ca străzi, având un număr mai mare de locuri la dispoziție,
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sunt invitate să se prezinte în prima parte a programului, la ora 900, urmând ca
persoanele înscrise pentru a doua porțiune să se prezinte la ora 1200.
Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2022, 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 și pot opta pentru un singur loc dintre cele disponibile.
Pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Botoșani www.primariabt.ro găsiți
atașate hărțile folosite, în care locurile scoase la licitație sunt notate în culoarea roșie,
cele neplătite pentru anul 2022, și culoarea verde cele disponibilizate urmare a deciziei
Consiliului Local de a retrage fiecare al doilea loc deținut până acum pentru un singur
apartament, persoanele care l-au deținut având permisiunea să participe la licitație
pentru redobândire.
Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele
documente: cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare a
apartamentului, certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de
comodat sau de leasing. Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei.
Având în vedere că întârzierea semnificativă pe care am resimțit-o cu toții
anul acesta se datorează implementării unei noi aplicații informatice, menită să
simplifice modalitatea de lucru pe viitor, apelăm în continuare la dumneavoastră
pentru înțelegerea fenomenului și disponibilitatea în vederea găsirii de soluții în
cazul în care se vor constata erori pe parcursul procedurii.
Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii )
telefon 0372316757.
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