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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenelor contractelor de închiriere încheiate de  Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară la data de 16 decembrie 2010; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenelor 

contractelor de închiriere încheiate de  Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Raportul nr. 15880/02.12.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii termenelor contractelor de închiriere încheiate de Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia. 

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), (4) lit. a) şi art. 123-(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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. Unic. Se aprobă prelungirea prin Act adiţional, până la 31 martie 2011, a următoarelor 

contracte de închiriere, încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: 

a) Contract de închiriere nr. 958/2007, încheiat cu S.C. Lentini S.R.L., având ca obiect 

închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat la etajul I al Ambulatoriului de 

specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 2, cu destinaţia de 

cabinet medical; 

b) Contract de închiriere nr. 6544/2008, încheiat cu S.C. PRO TV S.A., având ca obiect 

închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 2 mp, situat în sediul principal al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba. Iulia din municipiul Alba Iulia, b-dul. Revoluţiei 1989, nr. 23, la demisol; 



c) Contract de închiriere nr. 10877/01.02.2009, încheiat cu P.F. Surupăţeanu Valentina, având 

ca obiect închirierea unei suprafeţe de teren de 25 mp la sediul principal al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba. Iulia, cu destinaţia de chioşc pentru comercializarea florilor; 

d) Contract de închiriere nr. 4161/22.04.2010, încheiat cu dr. Munteanu Ion şi dr. Şuteu 

Ancuţa, având ca obiect închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 17,06 mp la etajul II al 

Ambulatoriului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Vaida Voievod      

nr. 2, cu destinaţia de cabinet medical; 

e) Contract de închiriere nr. 9719/A/24.12.2003, încheiat cu Cacoveanu Maria, având ca obiect 

închirierea unei boxe în suprafaţă de 6,30 mp, situată la subsolul imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8; 

f) Contract de închiriere nr. 9719/B/24.12.2003, încheiat cu Florea Maria, având ca obiect 

închirierea unei boxe în suprafaţă de 15 mp, situată la subsolul imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8; 

g) Contract de închiriere nr. 9719/C/24.12.2003, încheiat cu S.C. QUEEN S.R.L., având ca 

obiect închirierea unei boxe în suprafaţa de 16 mp, situată la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8; 

h) Contract de închiriere nr. 602/2006, încheiat cu S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., având ca 

obiect închirierea unei suprafeţe de 3 mp, situată pe acoperişul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia; 

i) Contract de închiriere nr. 6085/30.06.2009, încheiat cu S.C. GENIAL STAR S.R.L., având 

ca obiect închirierea unui spaţiu de 3 mp, situat la parterul sediului principal al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu destinaţia de chioşc pentru comercializarea presei. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 

- Instituţiei Prefectului -  judeţul Alba; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE 
  Ion DUMITREL 

Contrasemnează, 
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                             Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16 decembrie 2010 
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