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COMUNICAT DE PRESĂ

cu privire la planificarea licitațiilor publice, propuse pentru perioada iulie – decembrie 2022, în 
vederea închirierii prin licitație publică a unor terenuri și copertine, libere de contract, care aparțin 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria Municipiului Alexandria vă aduce la cunoștință faptul că se vor oganiza licitații publice
privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri și copertine libere, care aparțin domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, în perioada iulie 
– decembrie 2022, potrivit planificării compartimentului de specialitate din cadrul instituției, privind
organizarea licitațiilor publice, astfel:

1. pentru LUNA IULIE, potrivit planificării, pentru data de 28.07.2022 sunt propuse pentru 
organizarea licitaților publice privind închirierea terenurilor pentru parcarea autovehiculelor, 
următoarele:

- 14 de terenuri libere în zona bl. L 28 – str. Dr. Stâncă, F6 – loc joacă, F 9, F13 - F12 – F11, I 26;
- 51 de terenuri libere în zona bl. D1-D2, D3-D4, A3-A4-B1, 713 spate.

2. pentru LUNA AUGUST, potrivit planificării, în data de 25.08.2022 sunt propuse pentru
organizarea licitațiilor publice privind închirierea terenurilor și copertinelor pentru parcarea 
autovehiculelor, următoarele:

- 52 de terenuri pentru construcția de copertine destinate parcării autovehiculelor în zona bl. 
1601 – 1603, zona bl. 802;

- 47 de coperine libere în zona bl. I 17, I 19, F1, F3, 1501-209, 213, 215, 456, 702, 703, 703 FG, 
704-706.

3. pentru LUNA SEPTEMBRIE, potrivit planificării, sunt propuse pentru organizarea licitațiilor 
publice privind închirierea terenurilor pentru parcarea autovehiculelor, următoarele:

- în data de 15.09.2022 se vor organiza licitații publice pentru 48 de terenuri libere în zona bl. 
1608, 714;

- în data de 22.09.2022 se vor organiza licitații publice pentru 39 de terenuri libere în zona bl. 
251, 500, 506, 507, V1-V7;
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- în data de 22.09.2022 se vor organiza licitații publice pentru 28 de terenuri libere în zona bl. 
598, bl. 599, bl. 591, bl. 600, bl. 601, bl. 604, bl. 605, bl. 608, bl. 611.

4. pentru LUNA OCTOMBRIE, potrivit planificării, în data de 20.10.2022 sunt propuse pentru 
organizarea licitațiilor publice privind închirierea terenurilor pentru parcarea autovehiculelor,
următoarele:

- 47 de terenuri libere în zona bl. I 1, I3,  I4, I17, I22, I23, I24-I25, F Modern;
- 36 de terenuri libere în zona bl. L 6 – str. Dr. Stâncă.

5. pentru LUNA NOIEMBRIE, potrivit planificării, în data de 24.11.2022 sunt propuse pentru 
organizarea licitațiilor publice privind închirierea terenurilor pentru parcarea autovehiculelor, 
următoarele:

- 56 de terenuri libere în zona bl. F1, F2, F3;
- 26 de terenuri libere în zona bl. J135, M2, M3, M5, M17.

6. pentru LUNA DECEMBRIE, potrivit planificării, în data de 08.12.2022 sunt propuse pentru 
organizarea licitațiilor publice privind închirierea terenurilor pentru parcarea autovehiculelor, 
următoarele:

- 32 de terenuri libere în zona bl. 201, 202, 205, 204-217, 207, 208, 214;

Precizăm faptul că planificarea efectuată, pentru perioada iulie – decembrie 2022, poate suferi
modificări ulterior datei afișării acesteia, prin urmare, vă rugăm să accesați
https://alexandria.ro/categorie/anunturi/achizitii-publice/licitatii/ pentru a vizualiza anunțurile de 
interes public, care se vor organiza și publica în conformitate cu prevederile legii, în vederea închirierii  
terenurilor și copertinelor libere de contract pentru parcarea autovehiculelor în municipiul Alexandria.

Întocmit,
Vîrban Liliana
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