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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005 privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, proprietate privată a judeţului Alba, situate în 
imobilul  din  municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba şi aprobarea listei 

acestora  în vederea vânzării lor potrivit  
dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005 

 
 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27 aprilie 2006; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba    nr. 245/2005 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale, proprietate privată a judeţului Alba, situate în imobilul  din  municipiul Alba 
Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba şi aprobarea listei acestora  în vederea vânzării 
lor potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005; 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba    nr. 
245/2005 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, proprietate 
privată a judeţului Alba, situate în imobilul  din  municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor 
nr.1, judeţul Alba şi aprobarea listei acestora  în vederea vânzării lor potrivit dispoziţiilor 
O.U.G. nr. 110/2005; 

- Raportul comun nr.4017/12.04.2006 al Direcţiei tehnice şi Arhitect Şef, la Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005 privind 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, proprietate privată a judeţului 
Alba, situate în imobilul  din  municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba şi 
aprobarea listei acestora  în vederea vânzării lor potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 
110/2005. 

         Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat. 
         Având în vedere prevederile : 
- Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale; 
-   Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii nr. 946/2004  şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.299/2004 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului de concesiune încheiat 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 
-   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" şi "g" şi art.125- (1) 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: 



 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005 privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, proprietate privată a judeţului Alba, situate în imobilul  din  
municipiul Alba Iulia,  Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba şi aprobarea listei acestora  în vederea 
vânzării lor potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Art.1. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţa Alba 

Iulia asupra spaţiului în suprafaţă utilă totală de 256,30 mp, situat la parterul imobilului 
din municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor nr.1, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 32.924 
Alba Iulia, identificat potrivit planului de situaţie din  Anexa 1, parte integrantă la 
prezenta hotărâre” 

2. Anexa 1, la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005, reprezentând planul de 
situaţie parter al imobilului, se înlocuieşte cu  anexa 1– parte integrantă a prezentei 
hotărâri; 

3. Anexa 2, la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005, reprezentând lista 
spaţiilor proprietate privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale care se 
concesionează medicilor de familie titulari, se înlocuieşte cu  anexa 2– parte integrantă 
a prezentei hotărâri; 

4. Anexa 3, la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005, reprezentând lista 
spaţiilor proprietate privată a judeţului Alba, cu destinaţia de cabinete medicale care 
urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 110/2005, se înlocuieşte cu  
anexa 3– parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Contractele de concesiune încheiate cu medicii de familie, potrivit Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 245/2005, se modifică prin acte adiţionale, corespunzător noilor 
suprafeţe din anexa 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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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