
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea ini ierii demersurilor în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucr ri
                         publice pentru construirea unui centru de dializ  în municipiul Alba Iulia

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin   extraordinar   în data de 29 iunie 2006;

Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive la Proiectul de hot râre privind aprobarea ini ierii demersurilor în vederea

atribuirii contractului de concesiune de lucr ri publice pentru construirea unui centru de dializ  în
municipiul Alba Iulia;

- Proiectul de hot râre privind aprobarea ini ierii demersurilor în vederea atribuirii contractului de
concesiune de lucr ri publice pentru construirea unui centru de dializ  în municipiul Alba Iulia;

-  Raportul nr. 6691/19.06.2006 al Direc iei tehnice la Proiectul de hot râre privind aprobarea ini ierii
demersurilor în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucr ri publice pentru construirea
unui centru de dializ  în municipiul Alba Iulia.

zând :

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia juridic , ordine public i disciplin .
Având în vedere prevederile :

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de
concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

- art.104 – (1), litera " f" i “g” din  Legea  administra iei publice locale nr. 215/2001, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art.109 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

         Art.1. Se aprob  ini ierea demersurilor în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucr ri
publice pentru construirea unui centru de dializ  în municipiul Alba Iulia în condi iile stabilite de
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de
lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Art.2. Valoarea estimat  a contractului de achizi ie public  este de 1.180.000 EUR din care
aproximativ 700.000 EUR valoarea construc iei i a amenaj rilor exterioare i aproximativ 480.000
EUR dot rile cu aparatur .

Art. 3. Modul de transfer i de recuperare a obiectului concesiunii, modul de preg tire a
documenta iei i procedurile de atribuire a contractului de concesiune de lucr ri publice se vor
materializa dup  adoptarea reglement rilor secundare de aplicare a O.U.G. nr.34/2006.

 Prezenta hot râre se public   în Monitorul Oficial al jude ului Alba  i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Alba ;
- Spitalului Jude ean de Urgen  Alba Iulia;



- Direc iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

      PRE EDINTE,
Ion DUMITREL

Contrasemneaz ,
                                                                                                      SECRETAR GENERAL
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