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Către: Monitorul de Botoşani 

Referitor: Anunţ de mare publicitate 

Vă rugăm să publicaţi următorul anunţ în datele de  27, 28 şi 29.03. 2014, în regim de  
mare publicitate : 

„ Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu sediul mun. Botoşani, str. Codrului nr. 16, 
anunţă organizarea licitaţiei publice deschise cu ofertă în plic închis, în vederea concesionării 
a patru terenuri pentru activităţi de alimentaţie publică (fără băuturi alcoolice) şi/sau comerţ 
(fără tutun) şi prestări servicii, amplasamente din „Zona de extindere Parc Mihai Eminescu”, în 
data de 08.04.2014 ora 10:00, după cum urmează: 

1. Amplasamentul A – suprafaţa totală de 149 mp, din care 107 mp construcţie regim de 
înălţime parter şi 42 mp terasă; 

2. Amplasamet B - suprafaţa totală de 125 mp, din care 98 mp construcţie regim de 
înălţime parter şi 27 mp terasă; 

3. Amplasamet C - suprafaţa totală de 165 mp, din care 98 mp construcţie regim de 
înălţime parter şi 67 mp terasă; 

4. Amplasamet D - suprafaţa totală de 43 mp, construcţie regim de înălţime parter sau 
terasă. 

Datele concesiunii: 
a) - durata concesiunii va fi de 5  ani de la semnarea contractului, cu  posibilitate de 
prelungire;  
 b) - redevenţa de pornire la licitaţie va fi de 80 lei/mp/an;  
 c) - pentru perioada de execuţie aconstrucţilor, concesionarii vor achita redevenţa la nivelul 
de organizare de şantier, dar pe o durată de maxim 4 luni de la data obţinerii autorizaţiei de 
construire; 
d) - destinaţia –activităţi economice de alimentaţie publică(fără băuturi alcoolice) şi/sau 
comerciale(fără tutun) şi prestări servicii; 
e)  - criteriul de adjudecare – valoarea cea mai mare a redevenţei din oferta financiară; 
f) -  destinatari – exclusiv persoane juridice înfiinţate cu scop lucrativ. 

Nu pot participa la licitaţie persoanele juridice care înregistrează restanţe la plata 
impozitelor şi taxelor locale sau se află în procedura reorganizării judiciare sau faliment. 

Documentaţia pentru licitaţie poate fi achiziţionată contra sumei de 30 lei, de la sediul 
Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din mun. Botoşani, str. Codrului nr. 16, începând 
cu data publicării anunţului, între orele 8:00– 16:00.  

Documentaţia pentru licitaţie se depune la registratura Direcţiei Servicii Publice, Sport şi 
Agrement din str. Codrului nr. 16  până la data de 07.04.2014 ora 16.oo. 

Ofertele vor fi deschise în şedinţă publică la data de 08.04.2014 ora 10:00, în sala de 
şedinţe a DSPSA din str. Codrului nr. 16.” 
 

Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement 

Director, Ing. Eugen-Cristian Ţurcanu 

 


