
                      
ANUNŢ 

 

           Primăria Municipiului Focşani cu sediul în B-dul D.Cantemir nr. 1 bis, organizează licitaţie 

publică în data de 15.01.2018, ora 10,00, la sediul organizatorului, în vederea închirierii unui număr de 

cinci loturi de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani, pentru amplasarea unei 

construcţii provizorii, având destinația de garaj - construcție provizorie. 

         Amplasamentul, tipul constructiei provizorii, suprafaţa de teren, preţul de pornire la licitaţie şi 

durata contractului sunt următoarele : 

 

Nr. 

Crt. 

Adresa  amplasament Tip constructie 

provizorie 

Suprafata 

teren la 

sol/mp. 

Pret 

minim 

Lei/mp/an 

Durata 

Contr. 

ani 

1 Zona str. Pictor    

Grigorescu – str. Panduri T 

188 P % 10220 – Lotul nr. 1 

Garaj – construcție 

provizorie 

28, 5       15,00  nedeterminată 

2 Zona str. Pictor    

Grigorescu – str. Panduri T 

188 P % 10178 – Lotul nr. 2 

Garaj – construcție 

provizorie 

28, 5       15,00 nedeterminată 

3 Zona str. Pictor    

Grigorescu – str. Panduri T 

188 P % 10178 – Lotul nr. 3 

Garaj – construcție 

provizorie 

28, 5       15,00 nedeterminată 

4 Zona str. Pictor    

Grigorescu – str. Panduri T 

188 P % 10178 – Lotul nr. 4 

Garaj – construcție 

provizorie 

28, 5       15,00 nedeterminată 

5 Zona str. Pictor    

Grigorescu – str. Panduri T 

188 P % 10178 – Lotul nr. 5 

Garaj – construcție 

provizorie 

28, 5       15,00 nedeterminată 

 

Cererile pentru înscriere la licitație și toate celelalte documente solicitate în caietul de sarcini 

împreuna cu taxele (taxă de participare la licitație, taxă caiet sarcini și taxă de garanție reprezentând 

contravaloarea chiriei aferentă unui trimestru de contract) vor fi depuse la sediul Primărie Municipiului 

Focşani, până cel târziu la data de 12 ianuarie 2018, ora 16,30. 

        Planul de amplasament cu loturile care se scot la licitație și documentele pentru licitaţie (caietul de 

sarcini) se poate procura de la Centrul de Comunicare  între orele 09,00 – 16,30 contra sumei de 50,00 

lei începând cu data de 03 ianuarie 2017.  

          

 

 


