
R O M A N I A  

M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

Compartiment Comunicare și Relații Publice                                         
Nr. 35128/ 02.05.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la licitația publică organizată în scopul închirierii unor terenuri situate în zona bloc 505, zona 

bloc 594, zona bloc 38 sere-590-589, zona bloc 38 sere-597, zona bloc 100 G, zona bloc D3 - D4, zona 
bloc B2 - C2, zona bloc A3 – A4 – B1, pentru parcarea autovehiculelor 

Primăria Municipiului Alexandria informează cetățenii interesați cu privire la licitația publică
organizată în data de 26.05.2022, în vederea închirierii unor terenuri situate în zona bloc 505, zona bloc 
594, zona bloc 38 sere-590-589, zona bloc 38 sere-597, zona bloc 100 G, zona bloc D3 - D4, zona bloc B2 
- C2 și zona bloc A3 – A4 – B1, care aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
pentru parcarea autovehiculelor.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de de 23.05.2022, ora 
16.00, la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139 iar licitaţia va avea loc
la sediul Centrul Multifuncțional pentru Tineri, strada Confederației, nr. 1, Alexandria, în data de 
26.05.2022, astfel:

- ora 11.00 va avea loc licitația pentru amplasamentele din zona bloc 505, zona bloc 594, zona bloc 
38 sere-590-589, zona bloc 38 sere-597, zona bloc 100 G;

- ora 13.00 va avea loc licitația pentru amplasamentele din zona bloc D3 - D4, zona bloc B2 - C2, 
zona bloc A3 – A4 – B1.

În acest sens, persoanele interesate au dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de 
atribuire numai după ce fac dovada achitării taxei de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din 
cadrul Primăriei Municipiului Alexandria. 

Pentru mai multe informații suplimentare rugăm cetățenii interesați să se adreseze 
Compartimentul Domeniu Public - Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, 
telefon 0247/317732, int. 134.

Întocmit,

Vîrban Liliana
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