
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Alba în Comisia de vânzare a spa iilor cu

destina ia de cabinete medicale, proprietate privat  a jude ului Alba

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin   ordinar   în data de 26 octombrie 2006.
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive i proiectul de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului

jude ean Alba în Comisia de vânzare a spa iilor cu destina ia de cabinete medicale, proprietate
privat  a jude ului Alba;

- Raportul nr. 11843/12.10.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre privind desemnarea
reprezentan ilor Consiliului jude ean Alba în Comisia de vânzare a spa iilor cu destina ia de
cabinete medicale, proprietate privat  a jude ului Alba.

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

domeniului public i privat;
- Rezultatul votului secret.
Având în vedere prevederile :
- Art. 6 alin. (2) i (3) din  Ordonan a de Urgen  nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea

spa iilor proprietate privat   a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, cu destina ia de
cabinete medicale, precum i a spa iilor în care se desf oar  activit i conexe actului medical,
cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Art. 104 –(1) lit “c”, art. 104 –(4) lit “b” i art. 126 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:

HOT RÂRE

Art. 1. Se desemneaz  reprezentan ii Consiliului jude ean Alba în Comisia de vânzare a
spa iilor cu destina ia de cabinete medicale, proprietate privat  a jude ului Alba, în calitate de
membri, dup  cum urmeaz :

- Doamna Stefania NEGRESCU
- Doamna Dana MARIAN
Art. 2. Se desemneaz  reprezentan ii Consilului jude ean Alba în Comisia de vânzare a

spa iilor cu destina ia de cabinete medicale, proprietate privat  a jude ului Alba, în calitate de
membri suplean i, dupa cum urmeaza:

- Doamna Monica CR CIUN
- Domnul Viorel LUCULESCU
Art. 3. Hot rârile Consilului jude ean Alba nr. 202/2005 i 209/2005 se abrog .
 Prezenta hot râre se public   în Monitorul Oficial al jude ului Alba  i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Membrilor Comisiei de vânzare a spa iilor cu destina ia de cabinete medicale;
- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

PRE EDINTE
Ion DUMITREL
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