
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii de către Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba a 
unei suprafeţe de 4mp la parterul  imobilului  situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 

14, judeţul Alba şi  aflat în administrarea acesteia 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie  2007; 
 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia 

publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba a unei suprafete de 4mp  la parterul  
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba şi  aflat în 
administrarea acesteia; 

Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 6964/11.06.2007 la proiectul de hotărâre  privind  
aprobarea închirierii de către Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba a unei 
suprafeţe de 4 mp de la  parterul imobilului situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, 
judeţul Alba şi  aflat în administrarea acesteia. 
                 Văzând : 
        -  Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere prevederile : 

- Art. 14 şi art.15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- Art.91– (4), lit. a) şi art.123 – (1) din Legea  administraţiei publice locale               
nr. 215/2001, republicată; 

- Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul judeţean Alba către 
Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba asupra unui spaţiu  aparţinând 
domeniului public al judeţului Alba, înregistrat sub nr. 4090-206/19.04.2005 . 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
\ 

Art. 1. Se aprobă închirierea de către Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor 
Alba a unei suprafeţe de 4 mp aparţinând proprietăţii publice a judeţului Alba, la  parterul 
imobilului situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14,  judeţul Alba şi  aflat în 
administrarea acesteia.  

Art. 2. Închirierea suprafeţei  menţionată la art.1 se va face pe o perioadă de 1 an, cu 
posibilitatea de prelungire a duratei contractului prin Act adiţional. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţia publică comunitară de evidenţă a persoanelor Alba. 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
 
          PREŞEDINTE, 
        Ion  DUMITREL     
 

         Contrasemnează 
                     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
           Mariana HURBEAN 
Alba Iulia, 28 iunie 2007 
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