
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - spaţii,  

în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul  

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 30 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere pentru două bunuri - 

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de 

închiriere pentru două bunuri - spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29  mp, situate la subsolul 

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

UAT - Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9416/21 aprilie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea doamnei Rodica Oniga, reprezentanta Convenţiei de grupare a cabinetelor 

medicale stomatologice individuale, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 8769/8 aprilie 

2020; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/28 mai 2010 privind aprobarea închirierii 

a două bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba 

nr. 122/2011, nr. 84/2012, nr. 86/2013, nr. 101/2014, nr. 93/2015, 86/2016, nr. 145/2017, nr. 

138/2018, nr. 99/2019; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/23 ianuarie 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public 

sau privat al UAT- Judeţul Alba; 

- Contractului de închiriere nr. 6647/01.06.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Alba 

şi doamna Rodica ONIGA, în calitate de reprezentantă a Convenţiei de grupare a cabinetelor 

medicale stomatologice individuale, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 

împreună cu Actul Adiţional nr. 1/26 mai 2011, Actul adțional nr. 2/25 mai 2012, Actul adiţional 

nr. 3/31 mai 2013, Actul adiţional nr. 4/30 mai 2014, Actul adiţional nr. 5/ 29 mai 2015, Actul 

adiţional nr. 6/ 31 mai 2016, Actul Adiţional nr. 7/31 mai 2017, Actul Adiţional nr. 8/16 mai 

2018 și Actul Adițional nr. 9/31 mai 2019. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. 

b, art. 297, art. 332 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 
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  - Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  art. 861 alin. 3 şi art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 1 iunie 2021 pentru 

două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 29 mp, situate la subsolul imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul Alba. 

Art. 2. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 10 la Contractul de închiriere nr. 

6647/01 iunie 2010 cu privire la prelungirea perioadei de închiriere conform prevederilor art. 1, 

pentru două bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de  29 mp, situate la subsolul imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba - proprietate privată a UAT - Judeţul 

Alba. 

Art. 3. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/2010, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Președintele Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi 

administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 96 

Alba Iulia, 30 aprilie 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


