
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea listei spa iilor,  proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de

cabinete medicale sau de liber  practic  pentru serviciile publice conexe actului medical,  care
urmeaz  s  fie vândute potrivit dispozi iilor O.U.G. nr. 110/2005 cu modific rile i

complet rile ulterioare

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 aprobarea listei spa iilor,  proprietate

privat  a jude ului Alba, având destina ia de cabinete medicale sau de liber  practic  pentru
serviciile publice conexe actului medical,  care urmeaz  s  fie vândute potrivit dispozi iilor
O.U.G. nr. 110/2005 cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Raportul nr. 11883/12.10.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre privind aprobarea
listei spa iilor,  proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de cabinete medicale sau de
liber  practic  pentru serviciile publice conexe actului medical,  care urmeaz  s  fie vândute
potrivit dispozi iilor O.U.G. nr. 110/2005 cu modific rile i complet rile ulterioare.

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

domeniului public i privat.
Având în vedere prevederile :

- Art. 104 –(1) lit. c), art. 104 –(4) lit. b)  i art. 125 –(1) din Legea administra iei publice
locale nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare;

- Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 110/2005 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;

În temeiul art.109 (1^1) i 120^7 din Legea nr. 286/2006 de modificare i completare a Legii
administra iei publice locale nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt
prezenta:

HOT RÂRE

Art.1. Hot rârea consiliului jude ean nr. 30/2006 privind aprobarea Documenta iei tehnice
topografice de parcelare a  imobilului înscris în C.F. nr. 850 Alba Iulia, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia,  str. Basarabiei, nr.5A, jude ul Alba se modific  dup  cum urmeaz :

1. „Lotul nr.25 – sala de opera ie – cu nr. topo 1812/3/4/1/1/XXV, cu suprafa a util  de
9,58 mp, cu  1,80 %  din bunurile indivize comune i 6/283 p i teren aferent”,
prezentat la Art.3,  lit. “c” se radiaz  din planul releveu etajul I, iar suprafa a util  de
9,58 mp se cuprinde la bunuri indivize comune; celelalte loturi rezultate din
parcelarea imobilului î i p streaz  num rul topo cadastral;

2. Art. 4 se modific  dup  cum urmeaz :
„ - Hol - notat pe plan a releveu etaj I cu num r de ordine 43, în suprafa  de
92,72 mp.”

Art.2. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia, asupra
spa iilor, proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de cabinete medicale sau de liber



practic  pentru serviciile publice conexe actului medical, situate situate în imobilul din municipiul
Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5A, având datele de identificare prezentate în Anexa nr. 1 – parte
integrant  a prezentei hot râri.

Art.3. Predarea-preluarea spa iilor prezentate la art. 2 se face prin proces-verbal de predare
primire, încheiat între p ile interesate, în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hot râri.

Art.4. Se aprob  lista spa iilor, proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de
cabinete medicale sau de liber  practic  pentru serviciile publice conexe actului medical, situate în
imobilul din municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5A, jude ul Alba, înscrise  în C.F.  nr. 850
Alba Iulia cu nr. topo. 1812/3/4/1/1, având datele de identificare prezentate în Anexa 2 – parte
integrant  la prezenta hot râre, care se vor vinde potrivit O.U.G. nr. 110/2005, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Art.5. Se aprob  lista spa iilor, proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de
cabinete medicale, situate la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod,
nr.2, jude ul Alba, înscrise  în C.F. nr. 32.366 Alba Iulia cu nr. topo. 3666/2/1/2/a i 3665/3/2/2/a,
având datele de identificare prezentate în Anexa 3 – parte integrant  la prezenta hot râre,  care se
vor vinde potrivit O.U.G. nr. 110/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art.6. Se aprob  lista spa iilor, proprietate privat  a jude ului Alba, având destina ia de
cabinete medicale, situate la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor, nr.1,
jude ul Alba, înscrise  în C.F. nr. 32.924 Alba Iulia cu nr. topo. 1655/2/1/1/1/a i 1656/2/1/1/1/a,
având datele de identificare prezentate în Anexa 4 – parte integrant  la prezenta hot râre, care se
vor vinde potrivit O.U.G. nr. 110/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 7. Suprafe ele de teren construite, aferente imobilului din municipiul Alba Iulia,
Str. Al. Vaida Voievod, nr.2, în suprafa  de 758 mp i respectiv, imobilului din municipiul Alba
Iulia, Str. Partizanilor, nr.1, jude ul Alba, în suprafa  de 419 mp, se trec din domeniul public al
jude ului Alba în domeniul privat al jude ului Alba.

Art.8. Pre ul de vânzare al spa iilor medicale i cotelor de teren aferente, men ionate în Anexa
nr. 2, Anexa nr. 3  i Anexa nr. 4 la prezenta hot râre, nu include T.V.A. i se va pl ti de
cump tor integral, la încheierea contractului de vânzare-cump rare în form  autentic .

Art.9.  Situa ia spa iilor, proprietate privat  a jude ului Alba, r mase libere în urma vânz rii
cabinetelor medicale, potrivit O.U.G. nr. 110/2005 cu modific rile i complet rile ulterioare, din
imobilele situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor, nr.1 i Str. Basarabiei nr.
5A, jude ul Alba, se reglementeaz  prin încheierea între Consiliul jude ean Alba i Spitalul jude ean
de urgen  Alba Iulia a unui Contract de administrare pentru bunuri apar inând domeniului privat al
jude ului Alba.

Art.10. Se va solicita Oficiului Jude ean de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Alba înscrierea
în Cartea Funciar  a specifica iilor prezentate la art. 1 i art. 7 din prezenta hot râre.

Art. 11.  Articolele 8 i 9 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 245/2005, respectiv
articolul 1 pct. 4 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 77/2006 se abrog .

Art. 12.  Hot rârile Consiliului jude ean Alba nr. 201/2005 i 273/2005 se abrog .
Art. 13.  Secretarul jude ului Alba, Direc ia tehnic i Comisia de vânzare a spa iilor cu

destina ia de cabinete medicale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, se afi eaz  pe site-ul i la

sediul Consiliului jude ean Alba i se comunic :
- Institu iei prefectului -  jude ul Alba;
- Secretarului jude ului Alba;
- Comisiei de vânzare a spa iilor cu destina ia de cabinete medicale;
- Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia – Anexa nr. 1;
- Medicilor stomatologi i tehnicienilor dentari care func ioneaz  în imobilul  din

municipiul Alba Iulia,  str. Basarabiei nr. 5A – Anexa nr. 2;
- Medicilor de familie care func ioneaz  la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia,

str. Al. Vaida Voievod, nr. 2 – Anexa nr. 3;



- Medicilor de familie care func ioneaz  la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Partizanilor, nr. 1– Anexa nr. 4;

- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

PRE EDINTE
Ion DUMITREL

                          Contrasemneaz ,
                                                                    SECRETARUL JUDE ULUI ALBA

                                                                                  Mariana HURBEAN

Alba Iulia, 26 octombrie 2006
Nr. 201


