ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMARIA MUNICIPIUL ALBA IULIA
Serv. Administrarea
Domeniului Public si Privat
Nr 35965/2017
ANUNŢ
Primăria municipiului Alba Iulia organizează licitaţie publică la sediul Primăriei , situat în Alba Iulia,
str. Calea Moţilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ) în data de 26 aprilie 2017 ,orele 12 , în
vederea:
Închirierii a 6 tonete mobile tip bicicletă, prin deplasare dintr-un loc în altul , fără a staţiona pe
domeniul public,
Preţ min =6 lei/mp/zi
Durata =sezonieră ( până la 31.10.2017)
Destinaţia = comerţ ambulant produse de patiserie, pop-corn, şi îngheţată ,fiind exclusă
comercializarea orcărui alt tip de produse .
Închirierii a 2 tonete mobile, prin deplasare dintr-un loc în altul , fără a staţiona pe domeniul public,
Preţ min =6 lei/mp/zi
Durata =sezonieră (până la 31.10.2017)
Destinaţia = punct de informare mobil , punct vânzare suveniruri
Închirierea a 3 locaţii (locaţiile 1 şi 2 situate în Cetatera Alba Carolina în şanţurile fortificaţiei -Piaţa
Visconti şi locaţia 3 situată în Piaţa Cetăţii , la limita estică a acesteia )
Suprafaţă = 10 mp
Destinaţie =activităţi de închiriere ecobiciclete şi biciclete electrice
Durata =4 ani
Preţ minim= 10 Eur/mp/lună/locaţie
Închirierea unei staţii(Piaţa Tricolorului )
Suprafaţă = 20 mp
Destinaţie =activităţi de vizitare a Cetăţii Alba Carolina cu microbuz electric
Durata =4 ani
Preţ minim= 10 Eur/mp/lună
Înscrierea la licitaţie se face la spaţiul Primariei (Registratura Primariei) situat în Alba Iulia str. Calea
Moţilor, nr.5A, camera. 8 în perioada 24 aprilie – 25 aprilie 2017 pana la ora 15
În caz de neadjudecare sau amânare a sedinţei de licitaţie, aceasta se va repeta în data de 03 mai
2017,ora 12 iar înscrierea se face în perioada 27 aprilie -2 mai 2017 ,ora 15.
Informaţii suplimentare , la Primăria mun. ALBA IULIA sediul menţionat mai sus, sau la telefon 0258/
815367
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