
      

Nr.34625/2019

ANUNȚ

Primăria municipiului  Alba  Iulia  organizează licitație publică la  sediul  Primăriei,  situat  în  Alba  Iulia,  str.
Republicii, nr.26 în data de 09.05.2019, ora 11, în vederea  închirieii unor terenuri în municipiul Alba Iulia , astfel :

1.Închiriază  3  parcele  cu  suprafața  de  S1=14,4473ha,  S2=12,6386ha,  S3=24,5178ha  pentru  pășunatul   bovinelor  și
cabalinelor

Amplasamentul Alba-Iulia -Oarda

și mai închiriază cu destinația de pășunatul ovine și caprine 19 parcele în suprafață de S1=10,5138 ha, S2=24,2006 ha,
S3=35,8866ha,  S4=5,4009ha,  S5=9,5888ha,  S6=  5,3017ha,  S7=3,9720ha,  S8=1,4081ha,  S9=4,6166ha,  S10=  1,4107ha,
S11=2,2087ha , S12=41,5638 ha, S13=39,8771ha, S14= 11,5372ha, S15=12,8018 ha, S16= 13,68 ha, S17=8,0179 ha, S18=
32,6261 ha, S19= 10,2799ha, 

Amplasament Alba-Iulia -Oarda

Prêț min de pornire pentru toate parcelele de pășunat =165lei/ha/an

Durata.  Contractelor de închiriere este de 10 ani . Pășunatul de primăvara și toamnă se face numai în perioda 15
aprilie- 31 mai și 1 septembrie-30 noiembrie 

2 Inchiriază  teren pentru amplasarea a 2  trăsuri de epocă, în scopul  desfășurării de activități de comeț ambulant .

Amplasamentul trăsurilor este  poziția nr.11 nr. 12 

Prêț min de pornire= 500Eur/lună pentru destinația  de comercializare alimentație publică

Durata inchirierii este de 5 ani 

3.  Inchiriază  terenuri pentru amplasarea a 7 tonete , destinate vânzării de înghețată  și amplasarea unei tonete cu destinația 
de vânzare covrigi 

Amplasamentul =: pentru locațiile 1 ,2 și 3 acestea sunt situate  în Parcul Unirii, locația 4 este situată pe B-dul 
transilvaniei, lângă bl 16, locația 5 este situată pe str. Calea Moților lângă magazin Profi, locația 7 este situată în Cetatea 
Alba Carolina , lângă Obelisc, locația 8 este situată in Cetatea Alba Carolina , lângă Grădinița nr. 8 și locația 6 având 
destinată vânzării de covrigi este situată pe str. Calea Moților lânga magazinul PROFI 

Prêț min de pornire= 100 Eur/lună/locație 

Durata închirierii este de 4 ani 

Caietele de sarcini se procură de la sediul Serv. Administrarea Domeniului Public și Privat situat în  Alba Iulia str.
Republicii, nr.26 

Înscrierea la licitație se face la  registratura Primăriei, situată în Alba Iulia , str. Calea Moților, nr. 5A, camera 8  în
perioada  15 aprilie – 19 aprilie 2019 

În caz de neadjudecare sau amânare a sedinței de licitație, aceasta se va repeta în data de 16 mai 2019 iar înscrierea
se va face dîn data de 10 mai 2019 până în 15.mai 2019 ora 12

Informatii suplimentare, la Primăria mun. ALBA IULIA sediul menționat mai sus, sau la telefon 0258815367

                                                                            ALBA IULIA .04.04 2019

PRIMAR ,                                                                        INTOCMIT 

           Mircea Hava                                                                Ioan Inurean      


