
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Pe raza județului Alba au fost încheiate un număr de 26 CONTRACTE între 

Corpul Național al Polițiștilor și unități hoteliere, având ca obiect reducerile oferite 

la prestarea mai multor servicii (hoteliere, de alimentație publică, turistice, etc.) în 

beneficiul tuturor polițiștilor membri ai organizației profesionale: 

   

Municipiul Alba Iulia 

  1. S.C. PARC SA (HOTEL “PARC”) cu o reducere de 12% la 

următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/şedinţă 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii (piscină interioară) 

  Date contact: 0258/811723 http://www.hotelparc.ro/ 

 

  2. S.C. CETATEA APUSENI SA (HOTEL “CETATE”) cu o 

reducere de 15% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. sală de conferinţă/şedinţă 

   c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. telefon 

   f. alte servicii 

  Date contact: 0258/811780 

 

   3. S.C. PERFETTO TRADING SRL (HOTEL “MARISS”) cu o 

reducere de 15% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/şedinţă 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 
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   g. alte servicii 

  Date contact: 0358/401778 

 

  4. S.C. PENSIUNEA M.A. TURISM SRL cu o reducere de 10% la 

următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/şedinţă 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii 

  Date contact: 0258/831502; 0758/022065 

 

  5. S.C. MAGIC NORD STAR SRL (PENSIUNEA “STEAUA 

NORDULUI”) cu o reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. prestatii de wellness şi fitness 

   d. sală de conferinţă/şedinţă 

   f. internet, fax 

   f. xerox 

   g. telefon 

   h. alte servicii (piscină interioară și exterioară) 

  Date contact: 0744/604900 

 

  6. S.C. DENY LOOK SRL (HOTEL “PRESTIGE”) cu o reducere de 

15% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/ședinţă 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii 

 Date contact: 0773/396820; 0753/668792 

 

   7. S.C. APULUM TURISM SRL (PENSIUNEA “APULUM”) cu o 

reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. alte servicii 

  Date contact: 0744/191697 

 



    

   8. S.C. BIOREF SRL (PENSIUNEA “MARY LOU”) cu o reducere 

de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. internet, fax 

   d. telefon 

   e. alte servicii (saună) 

  Date contact: 0358/116824; 0731/325310 

 

   9. S.C. NARCIS CONT SRL (PENSIUNEA “SELECT”)  cu o 

reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. prestatii de wellness şi fitness 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii 

 Date contact: 0745/616090; 0358/401355; 0358/401356 

 

Municipiul Blaj 

   1. S.C. MAN PRESIDENT (PENSIUNEA “LA VIE”) cu o reducere 

de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

  b. internet, fax 

   c. xerox 

   d. telefon 

   e. alte servicii (piscină interioară) 

  Date contact: 0742/274083; 0744/491511 

 

Municipiul Sebeș 

  1. S.C. GOOD FOOD & HOSTING (MOTEL “DACIA”) cu o 

reducere de 12% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/şedinţă 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii 

  Date contact: 0258/732743; 0745/011394 

 

  2. S.C. TRANSALPINA EVENTS SRL (HOTEL “TRANSALPINA 

UNCHIUL NICKY”) cu o reducere de 15% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. sală de conferinţă/şedinţă 

   d. internet, fax 



    

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii 

  Date contact: 0762/433701; 0755/293304 

 

  3. S.C. HOLLY DENT SRL (HOTEL “CLASIC”) cu o reducere de 

10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. internet, fax 

   c. xerox 

   d. telefon 

   Date contact: 0258/733016; 0258/733017 

 

  4. S.C. ALE&DEEA SRL (PENSIUNEA “FAUR PETREȘTI”) cu o 

reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. telefon 

   f. alte servicii 

  Date contact: 0788/808045 

 

Comuna Arieșeni 

  1. S.C. CASA MOȚULUI SRL cu o reducere de 10% la următoarele 

servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. telefon 

   f. alte servicii 

  Date contact: 0751/220498; 0743/040556 

 

  2. S.C. ARISTUR SRL (PENSIUNEA “VRAJA MUNTELUI”) cu o 

reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. telefon 

   f. alte servicii 

  Date contact: 0730/113018 

 

Comuna Albac 

  1. S.C. RÎUL MARE SRL (PENSIUNEA “PERLA ARIEȘULUI”) cu 

o reducere de 10% la următoarele servicii: 



    

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. alte servicii 

  Date contact: 0743/012100 

 

Comuna Scărișoara 

  1. PENSIUNEA VILA TUDOR  cu o reducere între 15% - 20% la 

următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

   c. alte servicii 

  Date contact: 0756/108213 

 

Comuna Vadu Moților 

  1. S.C. COMPIL MOȚUL SRL (PENSIUNEA “COTUL 

ARIEȘULUI”) cu o reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

  b. sală de conferinţă/şedinţă 

   c. internet, fax 

   d. xerox 

   e. telefon 

   f. alte servicii (piscină exterioară) 

  Date contact: 0258/771177; 0744/542789 

 

Comuna Șugag 

  1. I.I. SORA ELENA-IULIA (sat Mărtinie) cu o reducere între 10% - 

15%  la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. turism și excursii 

   d. internet, fax 

   e. alte servicii 

  Date contact: 0753/317262; 0745/595921 

 

Comuna Săsciori 

  1. I.F. ȘOPÂRLĂ GHEORGHE “SOP” (sat Căpâlna) cu o reducere 

de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. sală de conferință/ședință 

   d. internet, fax 

   e. xerox 

   f. telefon 

   g. alte servicii (piscină exterioară, teren sintetic de fotbal/handbal/tenis 

de câmp) 

  Date contact: 0258/760511; 0786/944588 

 



    

Comuna Stremț 

  1. FLOREA MARIA MIMI I.I. (PENSIUNEA “LIVADA 

BUNICILOR”) cu o reducere de 12% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. turism și excursii 

   d. internet, fax 

   e. telefon 

   f. alte servicii (piscină exterioară) 

  Date contact: 0742/192220 

 

Comuna Rîmetea 

  1. P.F.A. TULIT ZSUZSA ERIKA (PENSIUNEA “ARANYOS”) cu o 

reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. turism și excursii 

   d. internet, fax 

   e. alte servicii 

  Date contact: 0258/768027; 0730/364639 

 

  2. I.I. DEMETER EDITA (PENSIUNEA “Dr. DEMETER BELA”) 

cu o reducere de 10% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. turism și excursii 

  d. sală de conferință/ședință 

   e. alte servicii 

  Date contact: 0258/768342; 0724/301353 

 

Comuna Livezile 

1. S.C. CASTEL TEMPLUL CAVALERILOR SRL (Punct de lucru în satul 

Vălișoara) cu o reducere de 12% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 

  c. turism și excursii 

  d. sală de conferință/ședință 

   e. internet, fax 

  f. xerox 

  g. telefon 

   Date contact: 0726/314192 

 

Comuna Vidra 

  1.  S.C. CĂTĂ BEC SRL (PENSIUNEA “LA BECU”) cu o reducere 

de 12% la următoarele servicii: 

   a. cazare în cameră de hotel, cu micul dejun inclus 

   b. masă servită (prânz, cină) 



    

  c. turism și excursii 

  d. internet, fax 

  f. alte serviciixerox 

  Date contact: 0757/049185; 0748/376305 

 

  Mai multe detalii despre aceste hoteluri și pensiuni găsiți pe internet. 

 

  Persoană de contact:  

   Colonel (r) ILEA IOAN-ILIE - președintele Organizației Teritoriale a 

CNP Alba - tel. 0744/893736 
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