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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii de către Sanatoriul  TBC Aiud a unor bunuri aflate în 

administrarea acestuia, aparţinând  domeniului public al judeţului  Alba  

 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 aprilie 2005; 

Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Sanatoriul  

TBC Aiud a unor bunuri aflate în administrarea acestuia, aparţinând  domeniului public al 

judeţului Alba, prezentată de vicepreşedintele Consiliului judeţean Alba, Florin 

MĂRGINEAN;  

• proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Sanatoriul  TBC Aiud a unor 

bunuri aflate în administrarea acestuia, aparţinând  domeniului public al judeţului  Alba  

• raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 2833 / 17.03.2005 privind propunerea de 

aprobare a închirierii de către Sanatoriul  TBC Aiud a unor bunuri aflate în administrarea 

acestuia,  aparţinând  domeniului public al judeţului  Alba. 

• adresele Sanatoriului TBC Aiud nr. 441 / 04.03.2005 şi nr. 510 / 16.03.2005, prin care se 

solicită aprobarea închirierii unor imobile, respectiv teren aferent cu destinaţia-curte în 

suprafaţă de 700 mp, care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi aflate în 

administrarea sanatoriului TBC Aiud potrivit Contractului de administrare                   

nr. 1325/24.02.2004; 

Văzând: 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

Având în vedere prevederile : 

• Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul judeţean Alba 

către Sanatoriul TBC Aiud asupra unor imobile aparţinând domeniului public al judeţului 

Alba, înregistrat sub nr. 1325/24.02.2004; 

• Art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 



- Art. 104 –(1) lit “f” şi “g” şi ale art. 125 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
Art. 1. Se aprobă închirierea de către Sanatoriul TBC Aiud a unor bunuri  aflate în 

administrarea acestuia, aparţinând proprietăţii publice a judeţului Alba , identificate potrivit 

anexei- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se mandatează Sanatoriul TBC Aiud să organizeze, în condiţiile legii, licitaţia 

publică pentru închirierea bunurilor menţionate la art.1 din prezenta hotărâre şi să stabilească 

chiria lunară / mp pentru aceste bunuri, în condiţii de eficienţă economică. 

Art. 3. Cuantumul chiriei lunare stabilit potrivit art.2, constituie preţul de pornire al 

licitaţiei şi va fi menţionat în Caietul de sarcini , care se va aproba de Consiliul de Administraţie 

al Sanatoriului TBC Aiud. 

Art. 4. Închirierea bunurilor menţionate la art.1 se va face pe o perioadă de 1 an, cu 

posibilitatea de prelungire a duratei contractului. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba; 

- Sanatoriului TBC Aiud. 

 

 
PREŞEDINTE 

    Ion DUMITREL       CONTRASEMNEAZA, 
        SECRETAR GENERAL 
        Mariana HURBEAN 
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