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ANUNT

Primaria municipiului Alba Iulia organizeaza licitatie publica la sediul Primariei, situat in 
Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ) in data de10 iunie 2013, 
orele 13, in vederea  inchirierii  unor imobile in municipiul Alba Iulia, pentru terase sezoniere,  dupa 
cum urmeaza:

Inchiriaza  terenuri situate in Alba Iulia, pe  traseul santurilor fortificatiei de tip “Vauban“ 
din Alba Iulia , dupa cum urmeaza:

1. . amplasamentul cu indicativul M3Ct2 in suprafata de 292,81mp
2. . amplasamentul cu indicativul M4Ct1 in suprafata de 234,54mp
3. . amplasamentul cu indicativul M6Ct2 in suprafata de 371,58mp
4. . amplasamentul cu indicativul M7Ct1 in suprafata de 212,06mp
5. . amplasamentul cu indicativul M3P4 in suprafata de 243,75mp
6. . vis-à-vis de fantana romana in suprafata de 140mp
Durata contractului este de la semnarea acestuia pana in 31.10.2013
Pretul minim =0,5 lei/mp/zi
Amplasamentul terasei sezoniere va putea fi partial ocupat de mai multi ofertanti. In aceasta 

situatie  se va licita suprafata mai mare solicitata din totalul suprafetei destinate amenajarii terasei 
sezoniere, iar dupa adjudecarea acesteia se va licita suprafata ramasa.

Inchiriaza 3 filigorii si un bar  din incinta Strandului Municipal al Municiului Alba Iulia
Suprafata filigorie = 5mp
Suprafata bar=36 mp 
Durata contractului este de la semnarea acestuia pana la 15 septembrie 2013
Pret minim de pornire 10,46 lei/mp/luna

Inscrierea la licitatie se face la  sediul Primariei, Serv. Administrarea Domeniului Public si 
Privat, situat in Alba Iulia, str. Calea  Motilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ), in 
perioada  3 iunie 2013 - 7iunie 2013.

 In caz de neadjudecare sau amanare a sedintei de licitatie, aceasta  se va repeta in 14 iunie 
2013, iar inscrierea se va face din 11 iunie.2013 pana in 13 iunie.2013.

Informatii suplimentare se pot obtine la Primaria mun. ALBA IULIA, sediul  mentionat mai 
sus, sau la telefon 0258/ 815367.
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