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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia 

de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical,  care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor  

O.U.G. nr. 110/2005 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 14 septembrie  2005; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor din 

proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  care urmează să fie 

vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a judeţului 

Alba, cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical,  care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. 

nr. 110/2005; 

- Raportul nr. 9536 / 07.09.2005 al Direcţiei tehnice privind privind aprobarea listei 

spaţiilor din proprietatea privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  care urmează 

să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005; 

Văzând: 

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

domeniului public şi privat. 

Având în vedere prevederile : 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical; 



- art.104 – (1), litera " f"  din  Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.109 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 aprobă lista spaţiilor din proprietatea privată a judeţului Alba cu destinaţia de 

cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,  

care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005, conform anexei – parte 

integrantă la prezenta hotărâre; 

Art.2. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

asupra spaţiilor aferente parterului, etajului I şi etajului II al imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se afişează la sediul 

Consiliului judeţean Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ; 

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

 

 

PREŞEDINTE 
         Ion DUMITREL 
 

                                                           Contrasemnează, 
                                                          SECRETAR GENERAL  
                                                              Mariana HURBEAN 
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