
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de 40 mp, 

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

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în 

suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

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

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere 

a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

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

- raportul de specialitate nr. 6603/7 aprilie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- 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 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6602/7 aprilie 2017; 

Luând în vedere prevederile: 

- 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 aduse prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba nr. 82/2015 şi Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.65/2016; 

- Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 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, Actul adițional nr. 2/28.04.2015, Actul adiţional nr. 3/05.05.2016; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 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 prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de  

40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul 

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, până la data de 30 aprilie 2018, sens în care va fi 

încheiat Actul Adiţional nr. 4 la Contractul de închiriere nr.6369/30 aprilie 2013.  

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Cornelia 

Popa, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU  

Nr. 139 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017 


