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HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor 

spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din imobilul situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT - Judeţul Alba 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 27 septembrie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului privind darea în folosință 

gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din imobilul situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – proprietate publică a UAT - 

Judeţul Alba; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la exprimarea acordului 

privind darea în folosință gratuită (comodat) a unor spații, în suprafață totală de 82,76 mp, din 

imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba – 

proprietate publică a UAT - Judeţul Alba; 

          - raportul de specialitate nr.20270/20 septembrie 2021 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- adresa  nr. 906920/05 mai 2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii 

Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

10522/11 mai 2021. 

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

economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, 

mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice; 

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. 300, art. 349 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 14 alin. 1, art. 18 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3, art. 866, art. 874 și art. 875  din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- anexei nr. 1 a H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 4 alin. 3 

din O.U.G. nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole – S.A. 

(poziţia nr. 1); 

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 modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se exprimă acordul pentru darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață totală 

de 82,76 mp., 3 birouri de 58,76 mp. situat la etaj III și un birou de 24 mp. situat la etaj IV, din 

imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, judeţul Alba. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Instituția Prefectului - Județul Alba, în calitate de administrator 

al spațiului identificat la art. 1, să încheie Contractul de comodat, cu respectarea prevederilor 

legale în domeniul, în vigoare la data semnării.  

Art. 3. Contractul de comodat va fi încheiat pe o perioadă cuprinsă de 3 ani, cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, prin act adiţional. 

    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 Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Instituție Prefectului - Județul Alba, Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii 

Comunitare de Utilități Publice, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.           

 

 

                                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 206 

Alba Iulia, 27 septembrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0               Abţineri de la vot: 0 


