
ANUNT 

Primaria municipiului Alba Iulia organizează licitație publică la sediul Primăriei, situat 

în Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ) în data de 03 

mai 2018, ora 11, în vederea  închirierii și vânzării unor imobile în municipiul Alba Iulia, după 

cum urmează : 

 

Închiriază teren pentru amplasarea a 13  trăsuri de epocă, în scopul desfășurării de 

activități de comeț ambulant . 

Locație :Cetatea Alba Carolina- zona interioară a fortificației 

Durata= 5 ani 

Suprafața=12 mp/locație 

Amplasamentele 6,7,8,9 sunt alocate pentru comercializarea produselor artizanale si 

lucrărilor de artă  

Preț min de pornire= 120Eur/lună pentru destinația -produse de artizanat  

Amplasamentele  de la 1-5 și 10-13 sunt alocate pentru comerț ambulant  

Preț min de pornire = 500Eur/lună pentru destinația -alimentație publică   

Încheie contracte de închiriere pentru 8 tonete mobile, 

Preț min de pornire =30Eur/tonetă /lună 

Durata =5 ani 

destinația 6 tonete -alimentație publică și 2 tonete-punct informare mobil și vânzare 

suveniruri 

Închiriază spațiu în incinta Stadionului Victoria Cetate sub tribuna oficială partea 

stângă  

S=59,25 mp 

Prêt min de pornire=3,11 lei/mp/lună 

Durata = 5 ani cu posibilitate de prelungire  

Destinația = birouri administrative 

Închiriaza 7 spații în Oarda de Jos, str. Biruinței, nr.46  

Stotală=98,86 mp 

Pret min de pornire=3,11 lei/mp/lună 

Durata = 10 ani  

destinația =spații administrative 

Vinde teren în Alba Iulia, str. Cetății, nr.2 

S=77 mp 

Pret min =2080 Eur cu TVA inclus 

Vinde terenuri în Alba Iulia, str. Tribunalului, nr.3 

Stotală=253 mp 

Pret min =5820Eur plus TVA 

Inscrierea la licitatie se face la  spatiul 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 ) în perioada 23-27 

aprilie 2018, ora 12. 

 In caz de neadjudecare sau amânare a ședinței de licitație,  aceasta  se va repeta în 10 mai 2018 

Informatii suplimentare, la Primaria mun. ALBA IULIA sediul mentionat mai sus, sau la 

telefon0258/ 815367 

                                                                            ALBA IULIA 12.04.2018 

PRIMAR ,                                                                        INTOCMIT, 

Mircea Hava                                                                 Inurean Ioan 


