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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la 

subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului 
Alba 

 
 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 mai 2010; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, 
nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba; 

- Raportul nr. 6107/18.05.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul 
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba. 

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

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura 
funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară. 

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 a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la 

subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, 
având datele de identificare potrivit Planului releveu - anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Preţul chiriei pentru întreaga suprafaţă se stabileşte la suma de 150 lei/lună. 
Art. 3.  Contractul de închiriere se încheie, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri, cu doamna Rodica ONIGA, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 
stomatologice individuale, având sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, pentru o perioadă 
de un an, cu posibilitatea de prelungire a termenului. 

Art. 4.  Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Doamnei Rodica ONIGA – Reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

         
            Contrasemnează, 
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