
                   

                 
               
                           PRIMĂRIA 

 

MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
 

ANUNŢĂ 
 

                                Organizarea licitatiei publice deschise in vederea închirierii : 
 
Clădirii stație sosire telescaun–restaurant amplasată pe Dealul Cozla, punctul Trei Coline compus din : 

- Parter : camera în suprafață  de 10,50 mp. Reprezentând acces, rezultând suprafața  utilă pentru 
parter de 10,50 mp. ; 

- Subsol I : una sala de mese în suprafață de 67,28 mp., un bar în suprafață de 5,70 mp.,  una 
cameră  în suprafață  de 10,32 mp., un grup sanitar în suprafață de 4,38 mp., un wc în suprafață de 
1,77 mp., un wc în suprafață de 1,75 mp.,un hol în suprafață de 5,81mp., un hol în suprafață de 4,68 
mp., un grup sanitar în suprafață de 5,69 mp., un wc în suprafață de 1,78 mp., un wc în suprafață de 
1,79 mp. rezultând suprafața utilă pentru Subsol 1 de 110,95 mp, 

- Subsol II : una sală de mese în suprafață de 99,74 mp., un hol în suprafață de 2,90 mp., un hol în 
suprafață de 4,52 mp., un dus în suprafață de 1,80 mp.un hol în suprafață de 3,44 mp., un duș în 
suprafață de 1,79 mp., una bucătărie în suprafață de 33,77 mp., un hol în suprafață de 7,27 mp., un 
hol în suprafață de 6,29 mp., un hol în suprafață de 11,46 mp. rezultând suprafața utilă pentru 
Subsol 2 de 172,98 mp.- casa scării cu suprafața de 14,08 mp., casa scării de 2,04 mp. cu suprafața 
totală de 189,10 mp. ; 

- Subsol III : una sală de mese în suprafață de 88,79 mp., un grup sanitar în suprafață de 3,16 mp., 
un wc în suprafață de1,85 mp., un bar în suprafață de 7,50 mp., rezultând o suprafață utilă pentru 
Subsol 3 de 101,30 mp. plus 4,54 mp. suprafața scărilor, suprafața totală 105,84 mp. cu suprafața  
utilă totală  este de 395,73 mp.iar suprafața totală este de 416,39 mp., împreună cu suprafața de 
teren aferent de 450,03 mp. conform HCL nr. 63/26.02.2016. Pretul minim de pornire la licitatie este 
de 17,68 lei/mp./lună conform HCL nr.355/21.12.2017.Închirierea se poate face integral sau parțial 
pe fiecare subsol în parte. 
        Închirierea se încheie pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea prelungirii, la solicitarea 
chiriașului, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului contractului de închiriere și numai cu 
aprobarea prealabilă a Consiliului Local 

              
Licitatia  va avea loc  pe data de 02.11.2018, ora 14,00 , la sala de sedinta a Primăriei 

municipiului Piatra Neamt ,  cu sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 6-8.  
             Înscrierile si depunerea ofertelor  se fac până la data de  01.11.2018 ora 16,30  inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra Neamţ , str. Ştefan cel Mare , nr. 6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul , 
Ghişeul Direcția Patrimoniu, - zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona  şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 0233/218991, interior 122 , zilnic între orele 
8,00 – 16,30. 
     
   
 
 


