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ANUNŢ

Primăria municipiului Alba Iulia organizează licitaţie publică  în data de 26  iulie  201  7, orele 13, în 
vederea vânzării unor terenuri în municipiul Alba Iulia şi închirierea  unui spaţiu în incinta Bazinului Olimpic din
municipiul Alba Iulia , după cum urmează :

- Vânzarea unui teren situat în Alba Iulia, str. Arieşului, nr. 22

suprafaţă = 53mp

preţ minim de pornire licitaţie =1480 EUR  plus TVA

şi a unui teren situat în Alba Iulia, str. Albăstrelelor , nr.20

suprafaţă = 192mp

preţ minim de pornire licitaţie =preţ 11300Euro cu TVA inclus

- Închirierea  unui spaţiu situat în Alba Iulia, în incinta Bazinului Olimpic 

Suprafaţă = 15,77mp

destinaţie =cafenea

durata =5 ani 

preţul de pornire a licitaţiei este de 8 lei/mp/lună

Documentaţiile si taxele se vor plăti la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat  situat în 
Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST )

Înscrierea la licitaţie se face la  spaţiul Primăriei, cam 8  Compartiment informare presă, comunicare, relaţii publice , situat
în Alba Iulia str. Calea Moţilor , nr 5A, în perioada 10 iulie -14 iulie  2017

Licitaţia v-a avea loc la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat  situat în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.7, bl. 
S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ),în data de 26 iulie 2017 , orele 13

 În caz de neadjudecare sau amânare a sedinţei de licitaţie, aceasta se va repeta în data de  07 august 2017, ora 13 
iar înscrierea se face în perioada 01august  -04august 2017`

Informaţii suplimentare , la Primăria mun. ALBA IULIA ,Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat  situat în 
Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr.7, bl. S1, sc. E (vis-a-vis de BANCPOST ), sau la telefon0258/ 815367
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