
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 201/2006

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin   ordinar   în data de 30 noiembrie 2006;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive la Pproiectul de hot râre pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului
jude ean Alba nr. 201/2006;

- Proiectul de hot râre pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului judetean Alba nr.201/2006;
- Raportul nr.15523/20.11.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre pentru modificarea i

completarea Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 201/2006;
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:

- 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) i 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art.I. Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 201/2006 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, se modific  dup  cum urmeaz :

1. Articolul 4 se modific i va avea urm torul cuprins:
„ 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 nr. 2, modificat  –
parte integrant  la prezenta hot râre.”.

2. Articolul 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
“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, modificat  – parte integrant  la prezenta hot râre,
care se vor vinde potrivit O.U.G. nr. 110/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare.

3. Articolul 7 se modific i se completeaz , urmând a avea urm torul cuprins:
“Art.7.  Terenul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr.2,

jude ul Alba, în suprafa  total  de 758 mp, înscris în C.F. nr. 29205 Alba Iulia, identificat cu
nr.top. 3666/2/1/2 i 3665/3/2/2, respectiv terenul situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Partizanilor, nr.1, jude ul Alba, în suprafa  total  de 419 mp, înscris în C.F. nr. 32924 Alba
Iulia, identificat cu nr. top. 1655/2/1/1/1 i 1656/2/1/1/1, se trec din domeniul public în domeniul
privat al jude ului Alba.”
4. Articolul 10 se modific i va avea urm torul cuprins:

        “Art.10. Se va solicita Oficiului Jude ean de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Alba
înscrierea în Cartea Funciar  a dreptului de proprietate în favoarea domeniului privat al jude ului Alba
asupra terenurilor  identificate la art. 7 din prezenta hot râre”



Art. II.  Direc ia tehnic i Arhitect ef 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;
- Comisiei de vânzare a spa iilor cu destina ia de cabinete medicale;
- Medicilor stomatologi i tehnicienilor dentari care func ioneaz  în imobilul  din

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

str. Al. Vaida Voievod, nr. 2;
- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.
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