
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al jude ului Alba a unui

bun imobil i darea acestuia în administrare Serviciului Jude ean de Ambulan  Alba

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de  26 octombrie2006;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive la Proiectul de hot râre privind  cuprinderea în Inventarul bunurilor

care apar in domeniului public al jude ului Alba a unui bun imobil i darea acestuia în
administrare Serviciului Jude ean de Ambulan  Alba;

- Proiectul de hot râre privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care apar in domeniului
public al jude ului Alba a unui bun imobil i darea acestuia în administrare Serviciului
Jude ean de Ambulan  Alba;

- Raportul nr.11890/ 12.10.2006  al Direc iei tehnice privind cuprinderea în Inventarul
bunurilor care apar in domeniului public al jude ului Alba a unui bun imobil i darea
acestuia în administrare Serviciului Jude ean de Ambulan  Alba;

- Hot rârea Consiliului local al ora ului Cîmpeni nr. 102 din 28 septembrie 2006,  prin care s-
a aprobat trecerea unui imobil “teren” din domeniul public al ora ului Cîmpeni în domeniul
public al jude ului Alba;

zând:
-  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic i administrarea

domeniului public i privat al jude ului Alba.
Având în vedere prevederile :
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia;
- Art.104 –(1), litera " c"  i ale art.125-(1) din  Legea administra iei publice locale nr.

215/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art.109(1^1) i 120^7 din Legea nr.286/2006 de modificare si completare a  Legii

administra iei publice locale nr.215/2001, adopt  prezenta :

H O T  R Â R E

Art.1. Imobilul – teren – având datele de identificare men ionate în Anexa – parte integrant
a prezentei hot râri – se declar  bun public de interes jude ean i se cuprinde în Inventarul bunurilor
care apar in domeniului public al jude ului Alba.

Art.2. Se aprob  darea în administrarea Serviciului Jude ean de Ambulan  Alba, a
imobilului prezentat la art.1.

Art.3.  Predarea-preluarea imobilului prezentat la art.1 se face prin protocol de predare-
preluare încheiat între p ile interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hot râri.

Art.4. Direc ia tehnic  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Consiliului local al ora ului Cîmpeni;
- Serviciului Jude ean de Ambulan  Alba;
- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.
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Contrasemneaz ,
                                                                                             SECRETARUL JUDE ULUI

                                                                                      Mariana HURBEAN
Alba Iulia 26 octombrie 2006
Nr.197


