
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale la unele bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în administrarea Colegiului 

Medicilor Dentişti Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii 

capitale la unele bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului 

din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în 

administrarea Colegiului Medicilor Dentişti Alba ; 

- Raportul de specialitate nr.7115/20.04.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică; 

Văzând: 

- Adresa Colegiului Medicilor Dentişti Alba nr.16/26.03.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub numărul 5657/27.03.2015; 

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

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Art.861 – (1) şi (2) din Noul Cod Civil; 

- Art. 3-(3) şi art.12-(5) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.44/26.02.2015 privind aprobarea dării în administrarea 

Colegiului Medicilor Dentişti Alba a unor bunuri-spaţii în suprafaţă utilă de 59,81 mpsituate la 

subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr.5, proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr.5255-13/23.03.2015, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Colegiul Medicilor Dentişti Alba.  

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.unic Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la unele bunuri-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr.5, proprietate publică a Judeţului Alba, date în administrarea Colegiului Medicilor 

Dentişti Alba, cu respectarea prevederile legale în domeniu. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Colegiului Medicilor Dentişti Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

        Contrasmenează, 

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                      Dana POTOPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 aprilie 2015 

Nr.81 


