
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subînchirierii  de către Partidul Social Democrat - Filiala Alba  a unor 

spaţii în suprafaţă totală de  157,10 mp,  situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Iuliu Maniu nr. 20 

 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 24 februarie  2005; 

 Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii  de către Partidul Social 

Democrat - Filiala Alba  a unor spaţii în suprafaţă totală de  157,10 mp,  situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 20, înregistrat sub nr.73 din 11.02.2005, iniţiat de 

domnul Teodor-Florin Mărginean - vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- solicitările nr.22/2005 şi 23/2005 ale Partidului Social Democrat - Filiala Alba, 

înregistrate la Consiliul judeţean Alba sub nr. 981/2005 şi 1357/2005 pentru aprobarea 

subînchirierii unor spaţii în suprafaţă totală de 157,10 mp, situate la etajul  II al imobilului din 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 20;  

- raportul nr. 1378/08.02.2005 al Direcţiei tehnice privind aprobarea subînchirierii  de 

către Partidul Social Democrat - Filiala Alba  a unor spaţii în suprafaţă totală de  157,10 mp,  

situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 20; 

- avizul Comisiei de specialitate nr.1- „Economică şi administrarea domeniului public şi 

privat”. 

 Având în vedere prevederile : 

- art.104, lit. “f”  şi "g" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările  ulterioare ; 

- art.1418 Cod civil; 

 În temeiul  art.109 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 

H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă  subînchirierea de către Partidul Social Democrat- Filiala Alba a 

unor spaţii în suprafaţă totală de 157,10 mp , situate la etajul II al imobilului din municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 20, cu destinaţia de birouri parlamentare, după cum urmează: 



- pentru biroul parlamentar al domnului senator George Cristian Maior - suprafaţa de 

70 mp; 

- pentru biroul parlamentar al domnului deputat Mugurel Liviu Sârbu - suprafaţa de 

46,35 mp; 

- pentru biroul parlamentar al domnului deputat Emilian Cutean - suprafaţa de  40,75 

mp.   

  Art.2. Contractele de subînchiriere se vor încheia între persoanele interesate , pe o 

perioadă ce nu va depăşi durata mandatului de parlamentar şi vor fi convenite în condiţii care să 

nu contravină condiţiilor din contractele  de închiriere principale. 

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  

comunică: 

-Prefecturii  judeţului Alba ; 

-Partidului Social Democrat- Filiala Alba; 

 -Direcţiei  tehnice ; 

-Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 

-Arhitect şef . 

  

 

 

     PREŞEDINTE,  

                  Ion Dumitrel 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         SECRETAR GENERAL,  

             Mariana Hurbean 

 

 

 

Alba Iulia , 24 februarie 2005 
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