
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, a bunului-

spaţiu în suprafaţă totală de 2 mp, în holul principal al imobilului situat administrativ 

 în Alba Iulia, B-dul. Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba, în care acesta îşi are sediul 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 28 iunie 2005; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul 

judeţean de urgenţă Alba Iulia, a bunului-spaţiu în suprafaţă totală de 2 mp, în holul principal 

al imobilului situat administrativ în Alba Iulia, B-dul. Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba, în care 

acesta îşi are sediul; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă Alba 

Iulia, a bunului-spaţiu în suprafaţă totală de 2 mp, în holul principal al imobilului situat 

administrativ în Alba Iulia, B-dul. Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba, în care acesta îşi are 

sediul 

- Raportul de specialitate la Direcţiei tehnice nr. 6225 / 14.06.2005 privind propunerea spre 

aprobare a închirierii de către Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, a bunului-spaţiu în 

suprafaţă totală de 2 mp, în holul principal al imobilului situat administrativ în Alba Iulia, str. 

Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba, în care acesta îşi are sediul. 

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 

Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia asupra unor imobile aparţinând domeniului public al 

judeţului Alba, înregistrat sub nr. 1324-1479/2004; 

- 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 109 – (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă închirierea de către Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, în vederea 

amenajării unui chioşc pentru distribuirea papucilor igienici, prin licitaţie publică deschisă 

organizată în condiţiile legii, a bunului-spaţiu în suprafaţă totală de 2 mp, în holul principal al 

imobilului situat administrativ în Alba Iulia, B-dul. Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba. 

Art. 2. Se mandatează Spitalul judeţean de urgenţă Alba Iulia, să stabilească preţul 

chiriei lunare / mp, pentru spaţiul menţionat la art. 1, în condiţii de eficienţă economică. 

Art. 3. Cuantumul chiriei lunare, calculat potrivit art. 2, reprezintă preţul de pornire al 

licitaţiei, acesta va fi menţionat în Caietul de sarcini şi se va aproba de către Consiliul de 

administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia. 

Art. 4. Închirierea spaţiului menţionat la art. 1, câştigătorului licitaţiei publice deschise, 

se va face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii 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; 

� Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia. 

 

 
PREŞEDINTE 

    Ion DUMITREL           Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL 
         Mariana HURBEAN 
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