
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

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

spaţii  în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea 

acestei unităţi sanitare   

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 noiembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în 

administrarea acestei unităţi sanitare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unor spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în 

unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare; 

- raportul de specialitate nr. 19864/9 noiembrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 14829/29 septembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17606/6 octombrie 2016. 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178/2010 privind aprobarea Procedurii și 

a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al 

Județului Alba, aflate în administrarea Consiliului Județean Alba sau a instituțiilor de sub 

autoritatea Consiliului Județean Alba; 

- contractului de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120, art. 123 alin. 1 şi art. 123 

alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3, art. 4 și art. 14 - 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor 

spaţii în suprafaţă totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei 

unităţi sanitare, după cum urmează: 

Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal - parter, în sediul 

Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23;  

Suprafaţa de 1 mp situat în holul central - lângă liftul de personal - parter, în sediul 

Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat în hol – parter - lângă serviciul achiziții, în sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean de 

Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 



Suprafaţa de 1 mp situat la etajul II - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul III - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul IV - pe hol lângă lifturi, în sediul Spitalului Judeţean 

de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 23; 

Suprafaţa de 1 mp situat în Secţia de Oncologie - Ambulatoriu - parter - sala de 

aşteptare, în sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia din B-dul Revoluţiei 1989, nr. 

23; 

Suprafaţa de 1 mp - hol parter -  în sediul Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului 

Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3; 

Suprafaţa de 1 mp situat la etajul I lângă fişier, în sediul Ambulatoriului de 

Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia, str. Muşeţelului, nr. 2; 

Suprafaţa de 1 mp hol etaj în sediul Dispensarului TBC al Spitalului Judeţean de 

Urgenţa Alba Iulia, str. Crişanei, nr. 1A; 

Art. 2. Închirierea spaţiilor menţionate la art. 1, se face prin licitaţie publică deschisă 

cu strigare, organizată în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 178/2010 privind aprobarea Procedurii și a Contractului-cadru de 

închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Alba, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Alba sau a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

Județean Alba.  

Art. 3. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în cuantum de 120 euro/mp/lună. 

Art. 4. Spaţiile menţionate la art. 1 se închiriază pentru comercializarea unor produse 

cu specific de cafetărie. 

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

posibilitatea prelungirii acestuia. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia; Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

    

                CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                  Vasile BUMBU                                                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 221 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2016 


