
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de Sanatoriul  TBC Aiud,
pentru  bunuri aflate în  administratarea acestuia, cuprinse în inventarul  domeniului public

al jude ului  Alba

 Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  în data de 31.08.2006;
Luând în dezbatere:
• Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind aprobarea prelungirii contractelor de

închiriere încheiate de Sanatoriul  TBC Aiud, pentru  bunuri aflate în administrarea acestuia,
cuprinse în inventarul  domeniului public al jude ului Alba ;

• Proiectul de hot râre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de
Sanatoriul  TBC Aiud, pentru  bunuri aflate în administrarea acestuia, cuprinse în inventarul
domeniului public al jude ului Alba ;

• Raportul de specialitate al Direc iei tehnice nr.9221/17.08.2006 privind propunerea de aprobare
a prelungirii contractelor de închiriere încheiate de Sanatoriul  TBC Aiud, pentru  bunuri aflate
în administrarea acestuia,  cuprinse în inventarul  domeniului public al jude ului  Alba ;

• Adresa Sanatoriului TBC Aiud nr.1411/ 09.08.2006, prin care se solicit  aprobarea prelungirii
închirierii unor imobile, respectiv teren aferent, cu destina ia-curte în suprafa  de 700 mp, care
apar in domeniului public al jude ului Alba i aflate în administrarea sanatoriului TBC Aiud
potrivit Contractului de administrare nr.1325-416/24.02.2004;

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

domeniului public i privat al jude ului;
Având în vedere prevederile :

• Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul jude ean Alba c tre
Sanatoriul TBC Aiud asupra unor imobile apar inând domeniului public al jude ului Alba,
înregistrat sub nr. 1325-416/24.02.2004;

• Art. 14 i 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia;

• Art. 104 –(1) lit “c”, art.104-(4), lit “a” i ale art. 125 din Legea administra iei publice
locale, nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.

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 Sanatoriul TBC Aiud, prin act adi ional, a urm toarelor
contracte de închiriere:

a) Contractul de închiriere nr.136/19.08.2005 având ca obiect închirierea unor anexe gospod re ti
în suprafa  de 207,5 mp i a unui teren în suprafa  de 350mp situate în municipiul Aiud str.Ecaterina Varga
nr.6;

b) Contractul de închiriere nr.137/19.08.2005 având ca obiect închirierea unor anexe gospod re ti
în suprafa  de 162,75mp i a unui teren în suprafa  de 350mp situate în municipiul Aiud str.Ecaterina
Varga nr.6;

Art.2. Contractele de închiriere men ionate la art.1 se prelungesc pe o perioad  de 1 an, cu
posibilitatea de prelungire a duratei contractului.

Prezenta  hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
 -    Institu iei Prefectului- jude ul Alba ;



- Direc iilor din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba;
- Sanatoriului TBC Aiud.

PRE EDINTE,
      Ion DUMITREL

                                                                                        Contrasemneaza,
                             p SECRETARUL  JUDE ULUI ALBA
                    Liliana NEGRU
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