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HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare Serviciului judeţean de ambulanţă Alba, a imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba  
  
  
 
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2006; 

Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului 

judeţean de ambulanţă Alba, a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 
Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului judeţean de ambulanţă 
Alba, a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, 
judeţul Alba; 

- Raportul nr.5205/15.05.2006 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind darea în 
administrare Serviciului judeţean de ambulanţă Alba, a imobilului situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 
domeniului  
public şi privat. 
Având în vedere prevederile : 

- art.104 –(1), litera " f" şi "g" din  Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 126/2003 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 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrare Serviciului judeţean de ambulanţă Alba, pe o 
perioadă nedeterminată, a imobilului înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba. 
            Art. 2.  În termen de 15 de zile de la data adoptării, Direcţia tehnică va duce la 
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 
- Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 
- Serviciului judeţean de ambulanţă Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 



 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
                                                      Contrasemnează, 

                                                           SECRETAR GENERAL  
                                                                                      Mariana HURBEAN 
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