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JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale si 
Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 31.03.2009 Primăria Municipiului Bacău 
organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea spaţiilor şi 
amplasamentelor situate în incinta Insulei de Agrement din Bacău, în scopul 
desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în sezonul estival 2009.  
 

 1.Denumirea şi sediul proprietarului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU,
        str. Mărăşeşti nr.6 

2.Prezentarea spaţiilor şi amplasamentelor pentru închiriere:  
 

Nr. 
Crt. 

Situaţia spaţiilor şi a amplasamentelor de închiriat în sezonul estival 2009 la 
Insula de Arement Bacău 

1. 117mp, din care: 17mp spaţiu construit(clădire) şi 100mp platformă beton  
2. 187mp, din care: 17mp spaţiu construit(clădire) şi 160mp teren  
3. 117mp, din care: 17mp spaţiu construit(clădire) şi 100mp platformă beton  
4. 128mp, din care: 28mp spaţiu construit(clădire) şi 100mp platformă beton  
5. 100mp teren liber 
6. 100mp teren liber 
7. 64mp platformă beton 
8. 100mp teren liber 
9. 100mp teren liber 

10. 80mp teren liber 
11. 64mp platformă beton 
12. 100mp teren liber 
13. 120mp teren liber 
14. 100mp teren liber 
15. 80mp platformă beton 
16. 100mp teren liber 
17. 100mp platformă beton 
18. 100mp platformă beton 

 
3. Locul unde poate fi ridicată şi studiată documentaţia din caietul de sarcini al 
închirerii : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU – DIRECŢIA 
PATRIMONIU, str. Pieţii nr.1  
4. Preţul de pornire al licitaţiei :20lei/MP/lună  
5. Garanţia de participare : 500 lei 
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6. Taxa de participare : 300lei preţ ce include si caietul de sarcini 
7. Locul, data şi ora desfăşurării licitaţiei : Primăria Municipiului Bacău, str. 

Mărăşeşti nr.6, 22.04.2009, ora 12,00. 
8. Data limită până la care se fac înscrieri la licitaţie :21.04.2009, ora 16,00. 
9. Denumirea, adresa, faxul şi adresa de e-mail ale autorităţii contractanté unde se 
transmit ori se depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile: PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI BACĂU, str. Mărăşeşti nr.6, 0234/588757, e-mail 
primărie@primariabacau.ro 

 
 
 
 
 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   DIRECTOR EXECUTIV, 
  Ing. ROMEO STAVARACHE    Ing. GAVRIL PIRCU  

    
     


