
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele, situate în Municipiul Alba Iulia, str. 

Lucian Blaga nr. 8, concesionate medicilor de familie potrivit H.G. nr. 884/2004 
 
 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 decembrie 
2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru 
cabinetele, situate în Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8, concesionate 
medicilor de familie potrivit H.G. nr. 884/2004; 

- Raportul nr. 15364/02.122011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 
hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele, situate în Municipiul Alba 
Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8, concesionate medicilor de familie potrivit H.G. nr. 
884/2004. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de dezvoltare economică, 

bugete, strategii şi cooperare interinstituţională. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c), art. 91-(4)  lit. b), art. 119 şi art. 123- (1) şi (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 

- Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii nr. 946/2004 şi Ministerului Administraţiei 
şi Internelor nr.299/2004 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului de 
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 

- Contractelor de concesiune nr. 283/2005 şi 284/2005 încheiate de către Consiliul 
Judeţean Alba cu medicii de familie dr. Oprea Maria Monica şi dr. Anghel Flaviu 
Ioan. 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Începând cu 1 ianuarie 2012, redevenţa pentru cabinetele, situate în 

Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 8, concesionate medicilor de familie potrivit 
H.G. nr. 884/2004, se stabileşte la suma de 6 euro/mp/an. 

Art. 2.  Plata redevenţei se face în primul trimestru al anului respectiv, până în data 
de 20 martie a anului curent. 

Art. 3. Contractele de concesiune nr. 283/2005 şi 284/2005 încheiate de către 
Consiliul Judeţean Alba cu medicii de familie dr. Oprea Maria Monica şi dr. Anghel 
Flaviu Ioan se modifică în mod corespunzător, prin Act adiţional. 

Art. 4.  Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba se înaintează şi 
se comunică: 



- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Medicilor de familie dr. Oprea Maria Monica şi dr. Anghel Flaviu Ioan; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 

     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

 
                    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
      Mariana HURBEAN 
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