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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren de 8 mp din incinta imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (Energiei) nr.13, 
proprietate publică a judeţului Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară în data de 23 octombrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe 
de teren de 8 mp din incinta imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Alexandru cel Bun (Energiei) nr.13, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Raportul nr. 13801/13.10.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren de 8 mp din incinta imobilului situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (Energiei) nr.13, proprietate 
publică a judeţului Alba. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) lit. c), (4) lit. a), art. 123 – (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile 
legii, a unei suprafeţe de teren de 8 mp din incinta imobilului situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (Energiei) nr.13. 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei, reprezentând cuantumul chiriei lunare pentru 
întreaga suprafaţă de teren de 8 mp, se stabileşte la 100 Euro/lună, exclusiv T.V.A, iar pasul 
se stabileşte la 10 % din preţul de pornire al licitaţiei. 

Art. 3. Închirierea bunului menţionat la art.1 se face pe o perioadă de 10 ani, cu 
posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba. 

Art.4. Contractul de comodat nr. 2632-7/2005 încheiat între Consiliul judeţean Alba şi 
S.C. Nefromed Dialysis Centers SRL Cluj-Napoca se modifică în mod corespunzător, prin 
încheierea unui Act adiţional. 

Art.5. Direcţia  tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Firmei SC RCS & RDS SA – punct de lucru Alba Iulia; 
- Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia; 
- S.C. Nefromed Dialysis Centers SRL Cluj-Napoca 



- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
 

                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                    Mariana HURBEAN 
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