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                                                                 HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru  spaţiile situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga nr.8; str. Unirii nr.1-3 şi a terenului situat în curtea interioară a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă  Alba 

 
    

 

                           Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 februarie 2005 ; 

    Luând în dezbatere: 

           -Proiectul de hotărâre privind propunerea spre aprobare a prelungirii contractelor de închiriere 

pentru  spaţiile situate administrativ în municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga nr.8; str. Unirii nr.1-3 şi 

a terenului situat în curtea interioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă  Alba; 

           - Raportul nr.1526/10.02.2005 al direcţiei tehnice privind propunerea spre aprobare a prelungii 

contractelor de închiriere pentru spaţiile situate administrativ în municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga 

nr.8; str. Unirii nr.1-3 şi a terenului situat în curtea interioară a Spitalului judeţean de urgenţa Alba; 

              -Adresa nr.724/2005 a Spitalului judeţean de urgenţă Alba prin care se solicită prelungirea 

contractelor de închiriere pentru spaţiile situate administrativ în municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga 

nr.8; str. Unirii nr.1-3 şi a terenului situat în curtea interioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă  Alba; 

              -Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 –Amenajarea teritoriului, urbanism, 

infrastructură şi mediu; 

   Având în vedere prevederile: 

             -art.104.lit ”f” şi „g” din Legea nr.215/2001 administraţiei publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             -Hotărârea Guvernului României nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Alba precum şi a municipiilor oraşelor şi comunelor. 

               In temeiul art.109 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta  

                                                

  

                                                                 HOTĂRÂRE 
 
 
               Articol unic. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, pe perioada de 1an,  cu menţinerea 

tarifului de închiriere, a următoarelor contracte : 

1.Contract de închiriere nr.9719/C/24.12.2003 - boxă în suprafaţă de16 mp situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia la subsolul imobilului din str. Lucian Blaga nr.8 (Dispensar Geriatrie); 

2. Contract de închiriere nr.9719/B/24.12.2003 - boxă în suprafaţă de15 mp situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia la subsolul imobilului din  str. Lucian Blaga nr.8 (Dispensar Geriatrie); 

3. Contract de închiriere nr.9719/A/24.12.2003 - boxă în suprafaţă de 6,30mp situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia la subsolul imobilului din str. Lucian Blaga nr.8(Dispensar Geriatrie); 
 4. Contract de închiriere nr.9707/24.12.2003 - spaţiu în suprafaţă de16 mp  situat administrativ în str. 

Unirii nr.1-3 , în incinta Secţiei de neurologie – psihiatrie, folosit cu destinaţie de chioşc alimentar;  

5. Contact de închiriere nr.9708/24.12.2003 a terenului în suprafaţă de 40 mp pe care se află amplasat 

chioşcul alimentar, proprietate a chiriaşului. Terenul este situat  în curtea interioară a Spitalului judeţean 

de urgenţă Alba; 

 



           Prezenta  hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba ;  

- Spitalului judeţean Alba; 

- Direcţiei tehnice;   

    

 

 

 

 PREŞEDINTE ,                                                                                       
ION DUMITREL 
 

                                                         

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL                                                                                                                                    
                                                                                          Mariana  Hurbean 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 24 februarie 2005 

Nr.66 

 


