
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013 privind aprobarea 

închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al 

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

judeţului Alba, cu modificările ulterioare 

 

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

Luând în dezbatere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.70/2013 privind 

aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al 

imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a judeţului Alba, cu 

modificările ulterioare; 

-Raportul de specialitate nr. 7117/20.04. 2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică;   

Văzând: 

- Adresa doamnei Cornelia POPA, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 5993/01.04.2015; 

- Avizul favorabil al comisiei de specilitate nr. 2- Comisia amenajarea teriroriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Avand in vedere prevederile: 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, 

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

-Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.83/16.04.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă 

totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

proprietate privată a judeţului Alba; 

- Contractul de inchiriere nr.6369/30.04.2013 încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Doamna 

Cornelia POPA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,Actul Adiţional nr.1/29.04.2014. 



  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.70/25.04.2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, 

situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate 

privată a judeţului Alba,cu modificările ulterioare, urmand sa aiba urmatorul continut: 

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

40mp, pana la data de 30 aprilie 2016, sens în care se va încheia Actul Adiţional nr.2 la contractul 

de închiriere nr.6369/30.04.2013.  

(2) Preţul chiriei pentru suprafaţa de 40 mp se stabileşte la suma de 280 lei/lună.” 

Art.II. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013, cu modificările 

ulterioare, 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 Cornelia POPA – Reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor de 

tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

           Contrasemnează, 

                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                     Dana POTOPEA 
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