
ROMANIA JUDETUL ALBA 
PRIMARIA MUNICIPIUL ALBA IULIA

SERVICIUL-ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

NR.39583 /2020

 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.124/2020, HCL nr.73/2020, HCL nr.70/2020, HCL nr.69/2020 
și O.U.G. nr. 57/2019, în vederea concesionării și închirierii unor imobile astfel : 

 1. Concesionează teren situat în Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 14, înscris în CF nr.112344 Alba Iulia, nr.cadastral 
112344 și, în suprafață de 2081mp având destinația de construire intreprinderi sociale de inserție( spații de producție și 
prestări servicii), durata concesiunii este de 10 ani. Prețul minim de pornire al licitației publice este de 1,19Euro/mp/an

 2. Concesioneaza teren situat în Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai, nr. 14, înscris în CF nr.112343 Alba Iulia, nr.cadastral 
112343 și, în suprafață de 1986mp având destinația construire intreprinderi sociale de inserție ( spații de producție și prestări
servicii), durata concesiunii este de 10 ani . Prețul minim de pornire al licitației publice este de 1,19Euro/mp/an

-3. Închiriază o cameră în suprafață de 26,7 mp din incinta Cămin Cultural Micești, proprietate publică a municipiului Alba 
Iulia situat în Micești, str Scărișoarei, nr. 16, având destinația de farmacie/drogherie, durata închirierii este de 4 ani . Prețul 
minim de pornire al licitației publice este de 56,07 lei/lună

 4 Închiriază teren situat în Alba Iulia, b-dul Revoluției 1989, în suprafață de 8,1mp având destinația de amplasare a unui 
modul de comercializare cafea, durata închirierii este de 3 ani Prețul minim de pornire al licitației publice este de 246,32 
lei/lună

5 Închiriază două camere în suprafață totală de 95,12 mp, o cameră în suprafață de 68,12mp și o cameră în suprafață de 27 
mp, din incinta Cămin Cultural Bărăbanț, proprietate publică a municipiului Alba Iulia situat în Bărăbanț, str Mureșului, nr. 
140, având destinația de amenajare ca spații de birouri, durata închirierii este de 4 ani. Prețul minim de pornire al licitației 
publice este de 343,38 lei/lună

Persoane  de  contact:  Bala  Luminița  Adriana  și  Pripon  Mihai  Constantin,  telefon:0258/815367,  email
luminita.bala@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
adpp@apulum.ro, în perioada 27 aprilie-30 aprilie 2020

Documentația de atribuire costă 10 lei și  se  achită în contul  RO89TREZ0025006XXX000175 Trezoreria Alba
Iulia , Cod Fiscal 4562923.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.mai 2020.
Depunerea ofertelor se face în perioada 11mai-14 mai 2020, 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  15 mai  2020, ora  10  la  sediul  Serviciului

Administrarea Domeniului Public și Privat, 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 20 mai 2020, orele 10

în aceeași locație.
Soluționarea eventualelor litigii apărute se va face de către Tribunalul Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piața Iuliu

Maniu, nr.24, telefon: 0258/813510, email:tribunalul.alba@just.ro.

ALBA IULIA .14.04.2020

          Consilier local cu atribuții de Viceprimar                                                    Intocmit,
         Tudorașcu Raul Sebastian                                                                             Ioan Inurean
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