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HOTARARE 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului judetean Alba in comisia de vanzare a spatiilor, 
proprietate privata a judetului Alba, cu destinatia cabinete medicale sau spatii in care se desfasoara 

activitati conexe medical 
 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara in data de 14 septembrie 2005; 
Luand in dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului judetean Alba in comisia de vanzare a spatiilor, proprietate privata a judetului Alba, cu 
destinatia cabinete medicale sau spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical; 

- Raportul de specialitate nr.9729/2005 al Directiei juridice si al Directiei dezvoltare si bugete 
privind necesitatea desemnarii reprezentantilor Consiliului judetean Alba in comisia de vanzare a 
spatiilor, proprietate privata a judetului Alba, cu destinatia cabinete medicale sau spatii in care se 
desfasoara conexe actului medical ; 

Vazand :  
- Avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridica, ordine publica si 

disciplina ; 
- Rezultatul votului secret. 

Avand in vedere prevederile: 
- art.6 alin.(1), (2), (3) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.110/2005 privind 

vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia 
de cabinete medicale, precum si a spatilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical; 

- art.104 (1) lit. g din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, adopta prezenta:  

 
HOTARARE: 

 Art. 1. Domnul Tudose Georgel Mihai se desemneaza reprezentantul Consiliului judetean 
Alba in calitate de membru in Comisia de vanzare a spatiilor, proprietate privata a judetului Alba, cu 
destinatia cabinete medicale sau spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical.  
 
 Art. 2. Se desemneaza reprezentantii Consiliului judetean Alba in calitate de membri 
supleanti in comisia de vanzare a spatiilor, proprietate privata a judetului Alba, cu destinatia 
cabinete medicale sau spatii in care se desfasoara activitati conexe actului medical urmatorii:- 
domnul Pusca Nicolae  

      - domnul Simion Marcel. 
 
 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica : 
 

- Institutiei Prefectului- judetul Alba ; 



- Membrilor comisiei ; 
- Directiilor de specialitate din cadrul aparatul propriu al Consiliului judetean Alba. 
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