
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică deschisă, a imobilului “Canton Aiud şi teren 

aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba  
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17 noiembrie 2005; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie 

publică deschisă a imobilului “Canton Aiud şi teren aferent” situat administrativ în 
municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba;  

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului “Canton Aiud şi teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud,          
str. Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr.12295/10.11.2005 privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică deschisă a imobilului “Canton Aiud şi teren aferent” situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba;  

      Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 
Având în vedere prevederile : 
- 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, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, 
a imobilului “Canton Aiud şi teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun 
Tudoran, nr. 13, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 11044 Aiud, cu nr. top. 1754/1/1/2 şi 
1755/1/1/2, compus din clădiri în suprafaţă utilă de 215,94 mp şi teren aferent în suprafaţă totală 
de 8.805 mp. 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei, reprezentând cuantumul chiriei lunare pentru 
suprafaţa utilă a construcţiilor se stabileşte la 1 Euro/mp/lună, exclusiv T.V.A., iar pentru terenul 
aferent se stabileşte la 0,5 Euro/mp/lună, exclusiv T.V.A.. 

Art. 3. Închirierea imobilului menţionat la art.1 se face pe o perioadă de 6 luni, cu 
posibilitatea de prelungire a duratei contractului, prin act adiţional, aprobat de Consiliul judeţean 
Alba. 

   Art.4. 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; 
- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba; 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL                                                                                 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                              SECRETAR GENERAL  

                                                                     Mariana HURBEAN   
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