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HOTĂRÂRE 
pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 58/2005  privind 

aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun 
nr.13,  jud. Alba,  furnizorului  declarat câştigător în urma desfăşurării  licitaţiei privind achiziţia  

de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2006; 
 Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 58/2005  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  
situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr.13,  jud. Alba,  furnizorului  declarat câştigător în urma 
desfăşurării  licitaţiei privind achiziţia  de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, iniţiat 
de domnul vicepreşedinte Teodor Florin MĂRGINEAN;  
- Proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean 
Alba nr. 58/2005  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  situat în Alba Iulia, 
Str. Alexandru cel Bun nr.13,  jud. Alba,  furnizorului  declarat câştigător în urma desfăşurării  
licitaţie privind achiziţia  de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; 
- Raportul nr.2634/10.03.2006 al Direcţiei tehnice, la Proiectul de hotărâre pentru prelungirea 
aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 58/2005  privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită a imobilului  situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr.13,  jud. Alba,  
furnizorului  declarat câştigător în urma desfăşurării  licitaţiei privind achiziţia  de servicii 
medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; 
 Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat. 
 Având în vedere prevederile : 
- art.104, lit. “f”  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; 
- art.3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1487/2004  privind achiziţionarea serviciilor 
medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; 
- Hotărârii Guvernului României nr. 1747/2005 pentru prelungirea aplicării prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 
2005; 
 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 prelungeşte până la data de 31.03.2006 aplicarea prevederilor Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 58/2005  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  
situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr.13,  jud. Alba,  furnizorului  declarat câştigător în 
urma desfăşurării  licitaţiei privind achiziţa  de servicii medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală. 

Art. 2. În termen de 10 zile de la emiterea prezentei hotărâri, Contractul de comodat                       
nr. 2632 – 7 /2005 încheiat între Consiliul judeţean Alba şi S.C. Nefromed Dialysis Centres 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Pârvan, nr. 12, se prelungeşte prin Act adiţional până  
data de 31.03.2006. 



 Art. 3.  Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare bugete vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

-  Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
-  S.C. Nefromed Dialysis Centres SRL; 

 -  Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
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