
MUNICIPIUL  PIATRA NEAMŢ 

ANUNŢĂ 

 

 

 Organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unor spații, situate în Ștrandul Municipal 

Piatra Neamţ, ALEEA TINERETULUI, NR 31. 

1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Municipiul Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, 

str. Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374,  

e-mail infopn@primariapn.ro; 

2. Licitație publică pentru închirierea a 20 (douăzeci) spații situate în Ștrandul Municipal Piatra Neamţ, 

ALEEA TINERETULUI, NR 31: 

2.1.  Spațiul NR. 1, “Căsuță vis a vis Rubik” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația “comerț/prestări                

servicii”; 

2.2.  Spațiul NR. 2, ”Căsuță rond vis a vis recepție” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.3. Spațiul NR. 5, ”Terasă Open Tenis – situată la intrarea terenurilor de tenis” în suprafață de 

105,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.4. Spațiul NR. 7, ”Căsuță spate BETTY ICE” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.5. Spațiul NR. 9, ”Căsuță aleea principală vis a vis terenuri tenis” în suprafață de 9,00 mp, cu 

destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.6. Spațiul NR. 12, ”Terasa cu flori (fosta Turnul Berarilor)” în suprafață de 135,00 mp, cu 

destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.7. Spațiul NR. 13, ”Căsuță intrare grătare” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări 

servicii”; 

2.8. Spațiul NR. 16, ”Căsuță paintball, spate recepție” în suprafață de 20,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.9. Spațiul NR. 18, ”Chioșc lectură vis a vis Tequila” în suprafață de 16,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.10. Spațiul NR. 19, ”Terasă GRILL – intrare bazine” în suprafață de 175,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.11. Spațiul NR. 20, ”Terasă CARREFOUR – dreapta bazin mare” în suprafață de 95,00 mp, cu 

destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.12. Spațiul NR. 21, ”Terasă STUDIO – capăt bazin mare” în suprafață de 267,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.13. Spațiul NR. 22, ”CHIOȘC BAZIN COPII” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.14. Spațiul NR. 23, ”CHIOȘC ARTICOLE PLAJĂ MY MUSIC ” în suprafață de 9,00 mp, cu 

destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.15. Spațiul NR. 24, ”CĂSUȚĂ ALEEA PRINCIPALĂ vis a vis RUBIK ” în suprafață de 9,00 mp, 

cu destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.16. Spațiul NR. 27, ”Teren Patinoar” în suprafață de 670,00 mp, cu destinația ”comerț/prestări 

servicii”; 

2.17. Spațiul NR. 28, ”Teren SKATEBOARD” în suprafață de 120,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.18. Spațiul NR. 29, ”Teren ZONĂ TENIS” în suprafață de 128,00 mp, cu destinația 

”comerț/prestări servicii”; 

2.19. Spațiul NR. 31, ”MAGAZIE WILD BEAR – intrare auto, ușă termopan” în suprafață de 22,31 

mp, cu destinația ”comerț/prestări servicii”; 

2.20. Spațiul NR. 32, ”MAGAZIE lângă teren tenis – intrare auto, ușă rulou” în suprafață de 73,16 

mp, cu destinația ”comerț/prestări servicii”; 
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3. Documentația de atribuire pentru elaborarea ofertei se obține de la sediul Municipiului Piatra Neamț, 

str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Direcția Patrimoniu; 

- costul unui exemplar din documentație este de 10 lei și se poate achita direct la Casieria  

Municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr.6-8, sau în contul Municipiului Piatra 

Neamț: RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamț ; 

- data limită pentru obținerea Documentației de atribuire este 20.08.2020 ora 14.00; 

- data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.08.2020 ora 14.00; 

4. Termenul de depunere a ofertelor: 20.08.2020 ora 16.30; 

- adresa la care se transmit ofertele: Municipiul  Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, 

registratură – Direcția Patrimoniu în doua exemplare (unul original și unul în copie); 

- perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile; 

5. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 21.08.2020, ora 10.00 la sediul Municipiului Piatra Neamț, 

str. Ștefan cel Mare nr.6-8; 

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este judecătoria în a cărei rază teritorială se află 

sediul autorității publice locale. 

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării, este 

____/05.2020. 

 

 

 


