
 

Licitaţie publică pentru închirierea a 2 (două) spaţii comerciale 

proprietatea municipiului Botoşani, situate în Piaţa 1 Decembrie 1918 

 

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

licitaţiei publice cu ofertă în  plic închis pentru închirierea spațiilor comerciale, proprietatea municipiului 

Botoșani, situate în Piața 1 Decembrie 1918, în data de 12.05.2022, respectiv: 

1. Spațiu comercial nr.1, parter, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.5 în suprafaţă de 73,30 m.p.; 

2. Spațiu comercial nr.2, parter, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.6 în suprafaţă de 50,90 m.p 

Preţul de pornire la licitaţie este de  1 euro/mp/lună( fără TVA) pentru Restaurante și alte 

activități de servicii de alimentație, respectiv restaurante Cod CAEN 5610; Baruri si alte activități de 

servire a băuturilor Cod CAEN 5630  

Durata închirierii  este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.    

 Destinaţia şi activitatea comercială – restaurante Cod CAEN 5610; Baruri si alte activități de 

servire a băuturilor Cod CAEN 5630 (nu se acceptă CAEN 5621 - Activități de alimentatie (catering) 

pentru evenimente CAEN 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.) 

La licitație pot participa numai reprezentanţii legali ai persoanelor juridice care au depus ofertele. 

Nu pot participa la licitație persoanele juridice aflate în faliment, lichidare, insolvenţă, care au datorii la 

bugetul local. 

( În cazul în care nu se respectă destinaţia sau nu se realizează activitatea comercială, contractul 

de închiriere se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi vreo altă 

formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată. cu evacuarea voluntară a chiriaşului în 

condiţiile art. 1040 Cod Procedură civilă după notificarea transmisă prin executor judecătoresc). 

Adjudecatarii spatiilor dobândesc un drept de utilizare a locurilor publice de la fatada spatiilor 

comerciale (lungimea frontului stradal), destinate amenajării de terase estivale, cu plata unei permisiuni 

de utilizare de 0,1 lei/m.p./zi. 

Taxa de înscriere la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 750 lei, 

reprezentând valoarea a două chirii.         

 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 8:00-10:00 şi 14:00-16:30 de luni până joi iar vinerea ȋn intervalul orar 8:00-10:00 

şi 12:00-14:00.   

 Ofertanţii  vor depune un plic exterior pe care se va menţiona data licitaţiei, obiectul 

licitației (spaţiul comercial nr.__) pentru care este depusă oferta, numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și care va conţine documentele menționate în 

documentația de atribuire       

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

data de 10.05.2022, ora 12:00.  

https://caen.ro/caen/5610-restaurante
https://caen.ro/caen/5630-baruri-si-alte-activitati-de-servire-a-bauturilor
https://caen.ro/caen/5610-restaurante
https://caen.ro/caen/5630-baruri-si-alte-activitati-de-servire-a-bauturilor
https://caen.ro/caen/5621-activitati-de-alimentatie-catering-pentru-evenimente
https://caen.ro/caen/5621-activitati-de-alimentatie-catering-pentru-evenimente
https://caen.ro/caen/5621-activitati-de-alimentatie-catering-pentru-evenimente
https://caen.ro/caen/5629-alte-servicii-de-alimentatie-n-c-a
https://caen.ro/caen/5629-alte-servicii-de-alimentatie-n-c-a


Ofertele vor fi deschise în şedinţa publică la data de 12.05.2022 ora 9:30, în sala de şedinţe din 

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

Având ȋn vedere faptul că este a doua şedinţă de licitaţie pentru spaţiile comerciale menţionate mai 

sus, indiferent de numărul ofertelor, va fi declarată adjudecatară oferta conformă şi cea mai mare. 

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. 

Imagini ale spatiilor pot fi vazute aici si aici. 

Caietul de sarcini poate fi găsit aici. 

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului Patrimoniu, telefon 0372 316 764. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primariabt.ro/licitatii/2022/Arena_29032022082226.PDF
https://primariabt.ro/licitatii/2022/Liga_29032022082329.PDF
https://primariabt.ro/licitatii/2022/cs2spatiipiata1decembrie.pdf


 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 77 din 12 martie 2014  

 

CRITERII DE SELECȚIE 

1. Criterii obligatorii:  

a. Agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu următoarele coduri CAEN: 

restaurante Cod CAEN 5610; Baruri si alte activități de servire a băuturilor Cod CAEN 5630  

b. La licitație pot participa numai reprezentanții legali ai persoanelor juridice sau persoanele fizice 

care au depus ofertele. Nu pot participa la licitație persoanele juridice aflate în faliment, lichidare, 

insolvență, care au datorii la bugetul local 

c. Agentul economic îşi asumă contractarea serviciilor pentru utilităţi, respectiv energie electric, 

apă – canal, gaz metan şi altele similare. 

 2. Criterii de selecţie:  

a. Chiria asumată :  

- valoarea minimă trebuie să fie de 1 euro/mp./lună;  

- punctaj maxim – 50 puncte. Oferta cu valoarea cea mai mare va fi cotată cu 50 puncte.  

Punctajul celorlalte oferte va fi calculat conform formulei: punctaj ofertă = (50 x Valoare chirie 

oferită)/(Valoare maximă de ofertă); 

b. Valoarea investiţiilor asumate: - punctajul maxim este de 50 puncte. Oferta cu valoarea cea mai 

mare va fi cotată cu 50 puncte. Punctajul celorlalte oferte va fi calculat conform formulei: punctaj ofertă 

= (50 x Valoare investiţii)/(Valoare maximă de ofertă);  

NOTĂ: Agentul economic are obligaţia începerii lucrărilor de investiţie asumate în termen de cel 

mult 3 luni de la semnarea contractului.  

Această obligaţie va constitui clauză contractuală, iar nerespectarea se va sancţiona cu desfiinţarea 

de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi vreo altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia 

instanţei de judecată, cu evacuarea voluntară a chiriaşului în condiţiile art. 1040 Cod Procedură civilă 

după notificarea transmisă prin executor judecătoresc). 

 

https://caen.ro/caen/5610-restaurante
https://caen.ro/caen/5630-baruri-si-alte-activitati-de-servire-a-bauturilor

