
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia 

Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12 mp, din 

imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 

Jos, judeţul Alba; 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în suprafaţă 

utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 20402/2 noiembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 11450/4 octombrie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 18266/5 

octombrie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 169/2014 privind aprobarea închirierii de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a unui spaţiu în 

suprafaţă utilă de 12 mp, din imobilul în care funcţionează Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Galda de Jos, judeţul Alba ; 

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

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

Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba sau a instituţiilor de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Alba; 

 - Contractului de închiriere spaţiu cabinet medical Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Galda de Jos nr. 13210/2 decembrie 2014. 

 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;  

- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 alin. 3 şi art. 67 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba,  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 



 Art. 1. Se aprobă închirierea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba a unui cabinet medical în suprafaţă de 12 mp, situat în pavilionul A, etajul I al 

clădirii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos - proprietate 

publică a Judeţului Alba.    

 Art. 2. Închirierea spaţiului menţionat la art. 1, se face prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii. 

  Art. 3. Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei, în sumă de 4,16 lei/mp/lună. 

 Art. 4. Sumele încasate din închiriere constituie venituri la bugetul local. 

 Art. 5. Durata contractului de închiriere este de 3 ani de la data semnării acestuia, cu 

posibilitatea aprobării prelungirii prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.  

      Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

       Art. 7. 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, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 341 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 


