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PRIMARIA MUNICIPIUL ALBA IULIA  

Serv. Administrarea  

 Domeniului Public si Privat 

Nr. 1822/2017 

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 06 

februarie 2017, orele 13 , în vederea  

Închirierii  unor terenuri situate  în municipiul Alba Iulia, pentru amplasarea unor 

panouri publicitare, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, pe 

următoarele locații:  

1.B-dul Încoronării – zona Gării(tip backlit) 

2.B-dul 1 Decembrie 1918 – la Casa de Cultură a Sindicatelor(tip backlit) 

3.B-dul 1 Decembrie 1918 – Parcul Unirii(tip backlit) 

4.B-dul Revoluției 1989 – la intersecția cu str.Vasile Goldiș(tip backlit) 

5.B-dul Revoluției 1989 – între B-dul Transilvaniei și str.Vasile Goldiș(Fortuna)-tip 

backlit 

6.B-dul Revoluției 1989 – între B-dul Transilvaniei și str.Cloșca(tip backlit) 

7.str.Clujului – la intersecția cu șoseaua de centură(tip unipol) 

8.str.Calea Moților – la intersecția cu str.Marcus Aurelius(tip backlit) 

9.B-dul Republicii – la stadion(tip backlit) 

10.str.Calea Moților – în dreptul fostei Agenții de voiaj CFR(tip backlit) 

11.str.Decebal – Spital contagioase(tip backlit) 

12.str.Ardealului – la bl.31D(tip backlit) 

13.B-dul Revoluției 1989 – la intersecția cu str.Calea Moților, în fața terasei de 

alimentație publică de la bl.MV5, pe pastila verde adiacentă trotuarului(tip backlit) 

14.B-dul Revoluției 1989 – la intersecția cu str.Calea Moților, în fața bl.MV6, pe pastila 

verde adiacentă trotuarului(tip backlit) 

15.B-dul Revoluției 1989 – în zona intersecției cu B-dul Transilvaniei, în dreptul trecerii 

de pietoni spre Spitalul Județean de Urgență, pe pastila verde de protecție a fluxurilor de 

circulație auto(tip backlit) 

16.B-dul Revoluției 1989 – la intersecția cu B-dul Transilvaniei, în scuarul cu caracter 

giratoriu amplasat pe intersecția dintre axele celor 2 bulevarde(tip backlit) 



17.la intersecția dintre str.Cloșca și B-dul Horea, în dreptul stației de distribuție 

carburanți ”EUROIL”, în scuarul adiacent trotuarului(tip backlit) 

18.Centrul Civic, intersecția dintre str.I.I.C.Brătianu și str.Traian, în zona parcării 

existente(tip backlit) 

19.Centrul Civic, între str.Ardealului și str.Zorilor(pe terenul unde s-au desființat spațiile 

comerciale provizorii), în dreptul Casei de Cultură a Studenților, adiacent trotuarului la 

str.Ardealului*tip backlit). 

20.B-dul Republicii -bl. 30(tip backlit) 

21 str. Nicolae Bălcescu-bl. D1, sc. C(tip backlit) 

22.B-dul Republicii-zona SELGROS (tip backlit) 

23.str.Tudor Vladimirescu-liceul Alexandru Domşa (tip backlit) 

24.B.-dul Ferdinand I- la Moară (tip backlit) 

Prețul de pornire al licitației publice va fi de 50 Euro/lună/locație,  

 

Înscrierea la licitaţie se face la  spaţiul Primariei , Serv. Administrarea Domeniului Public şi Privat 

situat în  Alba Iulia str. Calea Moţilor,nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ) în perioada  25 

ianuarie-01 februarie  2017,ora12 

 În caz de neadjudecare sau amanare a sedinţei de licitaţie,  aceasta  se va repeta în data de  10 

februarie 2017, ora 11 iar înscrierea se face în perioada 07 februarie-09 februarie 2017,ora12 

Informaţii suplimentare , la Primăria mun. ALBA IULIA sediul menţionat mai sus, sau la 

telefon0258/ 815367 

                                                                            ALBA IULIA 10.01.2017 

PRIMAR ,                                                                        INTOCMIT , 

Mircea Hava                                                                 Inurean Ioan  

 

 

 

 

 


