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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 privind aprobarea închirierii a 

două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 mai 2014; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 98/2010 privind 

aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul 

imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr.8228/19.05.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 98/2010 privind aprobarea închirierii a două 

bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba;   

- Adresa doamnei Rodica ONIGA, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 5372/31.03.2014. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Avand în vedere prevederile: 

- Art. 250 alin. (1) şi art. 253 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 privind aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei,    

nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba; 

- Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010 şi Actelor adiţionale Nr. 1/26.05.2012,         

Nr. 2/25.05.2012 şi Nr. 3/31.05.2013 de prelungire a termenului de închiriere, încheiate între 



Consiliul Judeţean Alba şi Doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de 

grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, 

nr. 5A. 

  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. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 privind 

aprobarea închirierii a două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp situate la subsolul imobilului 

din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, urmând să aibă 

următorul conţinut: 

“Art. 2. (1) Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, 

până la data de 01 iunie 2015, sens în care se va încheia un act adiţional la contractul de închiriere         

nr. 6647/01.06.2010.  

(2) Preţul chiriei pentru suprafaţa de 29 mp se stabileşte la suma de 240 lei/lună.” 

Art. II. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010 rămân neschimbate.  

Art. III. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Doamnei Rodica ONIGA – Reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor medicale 

stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
p. PREŞEDINTE, 
Alin Florin CUCUI 

 Contrasemnează, 
                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                     Mariana HURBEAN 
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