
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind darea în administrare Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia,

a bunului – spa iu, proprietate privat  a jude ului Alba, în suprafa  util  de 6,31 mp de la parterul
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia,  Str. Al. Vaida Voievod nr.2

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

- Expunerea de motive  la Proiectul de hot râre privind darea în administrare Spitalului jude ean
de urgen  Alba Iulia, a bunului – spa iu, proprietate privat  a jude ului Alba, în suprafa  util
de 6,31 mp de la parterul imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida
Voievod nr.2;

- Proiectul de hot râre privind darea în administrare Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia, a
bunului – spa iu, proprietate privat  a jude ului Alba, în suprafa  util  de 6,31 mp de la parterul
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod nr.2;

- Raportul nr. 15715 /22.11.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre privind darea în
administrare Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia, a bunului – spa iu, proprietate privat  a
jude ului Alba, în suprafa  util  de 6,31 mp de la parterul imobilului situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod nr.2;

- Adresa nr. 8907/21.11.2006 a Spitalului jude ean de Urgen  Alba Iulia, înregistrat  la Consiliul
jude ean Alba sub nr. 15673/21.11.2006.

zând:
  -Avizul favorabil al comisiei nr.1 – Comisia economic i administrarea domeniului public i
privat al jude ului Alba.
Având în vedere prevederile :
- Art. 104 –(1) lit “c” i art. 125 –(1) din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, 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. 1. Se aprob  darea în administrare Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia, a bunului–
spa iu, proprietate privat  a jude ului Alba, de la parterul imobilului situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, Str. Al. Vaida Voievod nr.2, înscris în C.F. nr. 29205 Alba Iulia cu nr. top
3666/2/1/2/a/XXII, 3665/3/2/2/a/XXII în suprafa  util  de 6,31 mp, având datele de identificare
prev zute în Anexa, parte integrant  a prezentei hot râri.

Art.2. Predarea-preluarea spa iului men ionat la art. 1, se face pe baz  de protocol încheiat
între p ile interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hot râri.

 Art. 3. 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;
- Spitalului jude ean de urgen  Alba Iulia
- Direc iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Alba.
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