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HOTĂRÂRE 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită al Societāţii comerciale Nefromed Dialysis Centers SRL 
Bucureşti, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr. 13, 

judeţul Alba 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009; 
Luând în dezbatere: 

 Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită al 
Societāţii Comerciale Nefromed Dialysis Centers SRL Bucureşti, asupra imobilului situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Str.Alexandru cel Bun nr. 13, judeţul Alba; 

 Raportul nr.10540/13.08.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de 
folosinţă gratuită al Societāţii Comerciale Nefromed Dialysis Centers SRL Bucureşti, asupra imobilului 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr. 13, judeţul Alba; 

 Adresa Societāţii Comerciale Nefromed Dialysis Centers SRL Bucureşti nr.340 înregistratā la Consiliul 
judeţean Alba sub nr.9826 din 29.07.2009; 

                 Vāzând: 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanisticā, organizarea şi 

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gospodārirea patrimoniului judeţului. 
Având în vedere prevederile: 

 Art. 91 – (1), lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.3 din H.G.1487 din 9.09.2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializā şi dializā 
peritonealā; 

 Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 58/2005 privind aprobarea dārii în folosinţă gratuită a imobilului 
situat în Alba Iulia, Str.Alexandru cel Bun nr.13, jud.Alba, furnizorului declarat câştigātor în urma 
desfāşurārii licitaţiei privind achizitia de servicii medicale de hemodializā şi dializā peritonealā.  

             În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

       Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită dat Societāţii comerciale Nefromed Dialysis 
Centers SRL Bucureşti, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str.Alexandru cel Bun 
nr.13, judeţul Alba. 
      Art. 2. Predarea - preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între pārţile interesate. 
      Art. 3. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.58/2005, se abrogă. 
      Art. 4. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- S.C. Nefromed Dialysis Centers SRL Bucureşti; 
- Spitalului judeţean de urgenţā Alba Iulia ; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

 
  PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL                                                                CONTRASEMNEAZA, 
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