
 

 

   

 Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI terenuri (domeniul PRIVAT ) 
 
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul  Dorohoi , CUI 4112945, str. Grigore 

Ghica nr.34, municipiul Dorohoi,  judeţul Botoşani,   

 Tel. / fax: +40(231)610133 /  +40(231)611310 

e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro 

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea 

bunului care urmează să fie închiriat:   

Terenurile care fac obiectul închirierii aparțin domeniului privat al municipiului 

Dorohoi, cu destinația arabil : 
-teren situat pe str. N. Titulescu  nr. 14, având 55 mp, Pc 2910; 

-teren situat pe str. Bulevardul Victoriei  nr. 40, având 80 mp, Pc 3255; 

-teren situat pe str. Bulevardul Victoriei  nr. 123bis, având 172 mp, Pc 3311; 

-teren situat pe str. Lt. Popescu  nr. 1, având 36 mp, Pc 3169; 

-teren situat pe str. Alexandru Cucuta  nr. 2, având 198 mp, Pc 3293; 

-teren situat pe str. N. Titulescu  nr. 39, având 99 mp, Pc 3140; 

-teren situat pe str. Colonel Vasiliu  nr. 50, având 480 mp, lot 3, Pc 996; 

-teren situat pe str. Colonel Vasiliu  nr. 50, având 168 mp, lot 2, Pc 996; 

-teren situat pe str. Munteniei  nr. 21, având 310 mp,  Pc 623; 

-teren situat pe str. Maramureș  nr. 22, având 397 mp, Pc 430; 

-teren situat pe str. Ardeal f.n, având 1145 mp, Pc 83; 

-teren situat pe str. Luceafărul  nr. 28, având 127 mp, Pc 2636; 

-teren situat pe str. Dumitru Cantemir  nr. 2, având 400 mp, Pc 1309; 

-teren situat pe str. C.D.Gherea f.n, având 294 mp, Pc 1385; 

-teren situat pe str. Crișan nr. 11, având 210 mp, Pc 953; 

-teren situat pe str. Traian  nr. 27C, având 150 mp, Pc 1339; 

-teren situat pe str. Străchinescu  nr. 7, având 222 mp, Pc 3467-3468; 

-teren situat pe str. Oborul Nou  nr. 1, având 330 mp, Pc 3377; 

-teren situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 38, având 229 mp, Pc 2269; 

-teren situat pe str. Miron Costin nr. 2, având 437 mp, Pc 3404; 

-teren situat pe str. Oborul Nou  nr. 44A, având 180 mp, Pc 3670; 

-teren situat pe str. Soarelui  nr. 3, având 206 mp, Pc 3441; 

-teren situat pe str. Grigore Ghica f.n, având 103 mp, Pc 2220; 

-teren situat pe str. Zadurovici  nr. 3, având 185 mp, Pc 2299; 

-teren situat pe str. Traian  nr. 31, având 482 mp, Pc 1335; 

-teren situat pe str. Alexandru Cucuta  nr. 20, având 246 mp, Pc 3304; 

-teren situat pe str. George Enescu  nr. 90, având 150 mp, Pc 1556-1557; 

-teren situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 70, având 210 mp, Pc 3406; 
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Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform 

Hotărârii Consiliului Local nr 40 din  data de 25.03.2021. 

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la 

sediul Primăriei Municipiului Dorohoi. 

 

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la 

care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu din 

cadrul  Primăriei Municipiului Dorohoi, adresa: str. Grigore Ghica nr.34, municipiul 

Dorohoi,  judeţul Botoşani, cod postal 715200.  

 

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20,00 lei, se poate achita cu 

numerar la caseria Primăriei Municipiului Dorohoi. 

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.04.2021, ora 12.00. 

 

4.4. Informaţii privind ofertele:.ofertele se redactează în limba română, ofertele se depun la 

sediul concedentului,  în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se 

înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor. În plicul exterior se introduc 

documentele care însoţesc oferta şi un plic interior care conţine oferta propriu-zisă.   

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2021, ora 12.00. 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Dorohoi, str. Grigore 

Ghica nr.34,  municipiul Dorohoi,  judeţul Botoşani, cod postal 715200. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.  

 

5 .  Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

10.05.2021, ora 08.00  Primăria Municipiului Dorohoi,  str. Grigore Ghica nr.34, Dorohoi, 

judeţul Botoşani - sala de şedinţe  

 

 

 



 

 

6 .  Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr.8, localitatea Botoşani, jud.Botoşani, 

tel.0231/511739. 

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  

05.04.2021 
 


