
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru  bunurile – spa ii  situate administrativ în

municipiul Alba Iulia,  str. Lucian Blaga nr.8 i  str. Unirii nr. 1-3 precum i pentru terenul situat în curtea
interioar  a Spitalului Jude ean de Urgen   Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia,

B-dul Revolu iei 1989, nr.23

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin a ordinar  din data de 26 iulie 2006;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere pentru bunurile–spa ii situate administrativ în municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga nr.8 i  str.
Unirii nr.1-3 precum i pentru terenul situat în curtea interioar  a Spitalului Jude ean de Urgen   Alba Iulia,
din municipiul Alba Iulia, B-dul Revolu iei 1989 nr.23;

- Proiectul de hot râre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru bunurile–
spa ii situate administrativ în municipiul Alba Iulia  str. Lucian Blaga nr.8 i  str. Unirii nr.1-3 precum i
pentru terenul situat în curtea interioar  a Spitalului Jude ean de Urgen   Alba Iulia, din municipiul Alba
Iulia, B-dul Revolu iei 1989 nr.23;

- Raportul de specialitate nr.8003/19.07.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre privind
aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru bunurile–spa ii situate administrativ în municipiul
Alba Iulia  str. Lucian Blaga nr.8 i  str. Unirii nr.1-3 precum i pentru terenul situat în curtea interioar  a
Spitalului Jude ean de Urgen   Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, B-dul Revolu iei 1989 nr.23;

zând :
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic i administrarea

domeniului public i privat.
Având în vedere prevederile:

- art.104- (1) lit ”f” i “g” i art.125-(1) din Legea administra iei publice locale  nr. 215/2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

- art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia cu
modific rile  i complet rile ulterioare;

- Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 126/2003 privind aprobarea Contractului cadru de
transmitere a dreptului de administrare sau de folosin  gratuit  de la Consiliul jude ean Alba la institu ii
publice asupra unor imobile din domeniul public al jude ului Alba.

În temeiul art.109 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta :

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  prelungirea de c tre Spitalul jude ean de Urgen  Alba Iulia, prin act adi ional, a
urm toarelor contracte de închiriere:

a) Contractul de închiriere nr.9719/C/24.12.2003 având ca obiect închirierea unei boxe în
suprafa  de 16 mp, situata la subsolul imobilului din  municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr.8 ( imobil -
Dispensar Geriatrie);

b) Contractul de închiriere nr.9719/B/24.12.2003 având ca obiect închirierea unui teren în
suprafa  de 15 mp, aferent boxei de la subsolul imobilului  din municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr.8
( imobil - Dispensar Geriatrie);

c) Contractul de închiriere nr.9719/A/24.12.2003 având ca obiect închirierea unei boxe în
suprafa  de 6,30 mp, situat  la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr.8 (imobil-
Dispensar Geriatrie);

d) Contractul de închiriere nr.9707/24.12.2003 având ca obiect închirierea unui spa iu în suprafa
de 16 mp, situat în municipiul Alba Iulia, str.Unirii nr.1-3, în incinta Sec iei de neurologie–psihiatrie, având
destina ia de chio c alimentar;



e) Contactul de închiriere nr.9708/24.12.2003 având ca obiect închirierea unei suprafe e de teren
de 40 mp pe care se afl  amplasat chio cul alimentar, proprietate a chiria ului, situat  în curtea interioar  a
Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia din municipiul Alba Iulia, B-dul Revolu iei 1989, nr.23.

Art.2. Contractele de închiriere men ionate la art.1 lit. a), b) i c) cu privire la imobilul situat în
municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga nr.8, notificat în temeiul Legii nr.10/2001, republicat , se
prelungesc pân  la finalizarea procedurilor administrative sau judiciare prev zute de aceast  lege.

Art.3. Contractele de închiriere men ionate la art.1 lit. d) i e) se prelungesc pân  la data de
31 decembrie 2006.

Prezenta  hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului- jude ul Alba ;
- Spitalului jude ean  de Urgen  Alba Iulia;
- Direc iilor din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba.
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