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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Alba al Colegiului Medicilor 

din România a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă  de 94,61 mp situat la etajul I al imobilului  din 

municipiul Alba Iulia, Str.Lucian Blaga, nr.8, judeţul Alba 

   

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 28 iunie 2005; 

 Luând în dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

Consiliului Judeţean Alba al Colegiului Medicilor din România a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă  de 

94,61 mp situat la etajul I al imobilului  din municipiul Alba Iulia, Str.Lucian Blaga, nr.8, judeţul 

Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Alba al 

Colegiului Medicilor din România a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă  de 94,61 mp situat la etajul I al 

imobilului  din municipiul Alba Iulia, Str.Lucian Blaga, nr.8, judeţul Alba; 

- Raportul nr. 6106/10.06.2005  al Direcţiei tehnice privind propunerea de dare în folosinţă 

gratuită Consiliului Judeţean Alba al Colegiului Medicilor din România a bunului-spaţiu în suprafaţă 

utilă  de 94,61 mp situat la etajul I al imobilului  din municipiul Alba Iulia, Str.Lucian Blaga, nr.8, 

judeţul Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea domeniului 

public şi privat. 

Având  în vedere prevederile : 

- art.104 –(1), litera " f" şi "g"  şi art.125- (1) din  Legea  administraţiei publice locale             

nr. 215/2001, cu modificările  şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind aprobarea  

Contractului cadru de transmitere a dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită de la Consiliul 

judeţean Alba la instituţii publice asupra unor imobile din domeniul public al judeţului Alba. 

În temeiul art.109 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările  şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 



H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se retrage dreptul de administrare de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra 

spaţiului situat la etajul I al imobilului din municipiul Alba Iulia, Str. Lucian Blaga, Nr.8, judeţul Alba,  

cuprins la poziţia nr.31 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 

înscris  în C.F. nr.3105 Alba Iulia, nr. topo 2014/7/1/b, în suprafaţa utilă de 94,61 mp şi identificat 

potrivit planului releveu anexat. 

Art.2. Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004  încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, se va modifica potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Alba al Colegiului Medicilor 

din România a bunului-spaţiu menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an, cu 

posibilitatea prelungirii duratei contractului.  

Art.4. Predarea-preluarea spaţiului se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, 

în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.5. Dreptul de folosinţă se va exercita în condiţiile şi  în limitele  Contractului de  folosinţă 

gratuită  ce se va încheia, ţinându-se cont de clauzele generale şi minimale stabilite în Contractul - 

cadru de administrare  sau de transmitere în folosinţă gratuită, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

judeţean Alba nr.126/2003. 

Art.6. Direcţia  tehnică  şi Direcţia de dezvoltare  şi bugete  va duce la  îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică  în Monitorul Oficial al judeţului Alba  şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia; 

- Consiliului Judeţean Alba al Colegiului Medicilor din România; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

   

PREŞEDINTE 
    Ion DUMITREL           Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL 
         Mariana HURBEAN 
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