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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unui spaţiu în 

suprafaţă totală de 5 mp, situat în imobilul aflat în administrarea acestei  unităţi sanitare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 26 februarie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, a unui spaţiu de 5 mp, situat în imobilul aflat în administrarea acestei unităţi 

sanitare; 

- Raportul de specialitate nr.2650/12.02.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului si informatica la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a 

unui spaţiu de 5 mp, situat în imobilul aflat în administrarea acestei unităţi sanitare; 

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr.1432/03.02.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr.2027/03.02.2015. 

Văzând: 

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

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr.1324-1479/2004, încheiat între Consiuliul Judeţean Alba şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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. Se aprobă închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unui spaţiu în 

suprafaţă totala de 5 mp, situat în imobilul clădire „Punct control poartă“ , aflat în administrarea acestei 

unităţi sanitare.  



Art.2. Închirierea spaţiilor menţionat la art.1, se face prin licitaţie publică deschisă cu strigare, 

organizată în condiţiile legii. 

Art.3. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în sumă de 50 euro/mp/lună. 

Art.4. Spaţiul menţionat la art.1 se închiriază pentru amplasarea unui bancomat- ATM. 

Art.5. Durata contractului de închiriere este de 2 ani de la data închirierii, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.  

Art.6. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică va 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; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
 
  PREŞEDINTE, 
  Ion DUMITREL 
 
 
 

                     Contrasemnează, 
                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Dana Potopea 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 26 februarie 2015 
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