
 
ROMANIA  

JUDETUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

SERV.CONTRACTE,PATRIMONIU  

NR. 7876 /25.01.2023 

                                                                             ANUNȚ 

  Primăria municipiului Alba Iulia, cu sediul pe str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, jud.Alba, cod fiscal RO14697901, organizează 

licitație publică conform  HCL nr. 520/2022,  în vederea închirierii unor spații din incinta Căminului Cultural Pâclișa, proprietate publică 

a municipiul Alba Iulia, situat pe str. Carpenului, nr.129A, înscris în CF nr. 87636 Alba Iulia, cu nr. Cadastral 87636-C2, având suprafața 

utilă totală de 94.03 mp, în scopul desfășurării de activități de catering după cum urmează: 

bucătărie = 42,84 mp  

vestiar = 7,43 mp  

spațiu preparare legume = 3,84 mp  

 spațiu preparare carne = 3,55 mp  

spațiu preparare pește = 3,58 mp  

hol = 14,82 mp  

spălător = 8,15 mp 

oficiu = 9,82 mp  

Preț min de pornire= 1.416,67lei /lună   

durata închirierii este de cinci ani 

  Persoane de contact: Avram Adela Vasilica, și Pripon Mihai Constantin, telefon:0258/815367, email 

adela.avram@apulum.ro 

  Documentația de atribuire include caietul de sarcini, achiziționarea acestora fiind condiție pentru acceptarea la 

licitație. 

  Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire prin cerere la adresa de email  

adela.avram@apulum.ro, în perioada 24 februarie-28 februarie 2023 

  Documentația de atribuire costă 10 lei și se achită în contul RO89TREZ0025006XXX000175 Trezoreria Alba Iulia , Cod 

Fiscal 4562923. 

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 9 martie 2023. 

  Depunerea ofertelor se face în perioada 15 martie- 20 martie 2023, pâna la ora 15 la Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul 

în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, camera 8, într-un exemplar.  

  Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.  

  Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27 martie 2023 , ora 14 la sediul  Serviciului Contracte, 

Patrimoniu,Birou Elaborare Contracte și Administrarea Domeniului Public situat în Alba Iulia, str. Republicii, nr.26, (vis-a-vis de 

Dedeman ) 

  În caz de  amânare a ședinţei publice de deschidere a ofertelor, aceasta se va repeta în data de 07 aprilie orele 14 în aceeași 

locație. 

  Soluționarea eventualelor litigii este de competența Tribunalul Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.24, telefon: 

0258/813510, email:tribunalul.alba@just.ro. 

                                                          ALBA IULIA 25.01.2023 

   

        

           Președinte,                                                                                              Secretar,  

Comisia de evaluare a ofertelor                                                                  Pripon Mihai Constantin 

pentru închirierea bunurilor 

 proprietate privată a Municipiului 

                Alba Iulia                                                                                      

         Popescu Emil Anton                                    
                       

Serviciul Contracte, Patrimoniu 

Birou Elaborare Contracte şi Administrarea Domeniului Public 

Primăria Municipiului Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, Judeţul Alba 

Tel: +40 (0) 258 815 367, Fax: +40 (0) 258 812 545 

Internet: www.apulum.ro, E-mail:  office@apulum.ro   

Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia  
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