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JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea transmiterii bunului-spa�iu cu destina�ia “Ambulator TBC”, în suprafa�� 

de 104 mp, de la parterul imobilului situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 
52, din domeniul public al jude�ului Alba în domeniul public al municipiului Aiud 

 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin��  extraordinar�  în data de 31 ianuarie 2007; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind aprobarea transmiterii bunului-spa�iu cu 
destina�ia “Ambulator TBC”, în suprafa�� de 104 mp, de la parterul imobilului situat 
administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 52, din domeniul public al jude�ului 
Alba în domeniul public al municipiului Aiud; 

- Raportul nr. 733/19.01.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind aprobarea 
transmiterii bunului-spa�iu cu destina�ia “Ambulator TBC”, în suprafa�� de 104 mp, de la 
parterul imobilului situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 52, din 
domeniul public al jude�ului Alba în domeniul public al municipiului Aiud. 

V�zând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridic�, ordine public� �i disciplin�. 

Având în vedere prevederile : 
- Art. 104 –(1) lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare;  
- Art.9 din  Legea nr.213/1999 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare;  
- Hot�rârii Guvernului nr. 974/2002  privind atestarea domeniului public al jude�ului Alba 

precum �i al  municipiilor, ora�elor �i comunelor din jude�ul Alba; 
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 retrage dreptul de administrare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud asupra        
bunului-spa�iu cu destina�ia “Ambulator TBC” în suprafa�� de 104 mp, de la parterul imobilului 
situat administrativ în municipiul Aiud, str. Transilvaniei, nr. 52, înscris în C.F. nr.1928 Aiud, sub  
nr. top. 691, 692 �i 693, având datele de identificare prezentate în anexa – parte integrant� a 
prezentei hot�râri. 

Art.2. Se aprob� transmiterea din domeniul public al jude�ului Alba �i din administrarea 
Consiliului jude�ean Alba, în domeniul public al municipiului Aiud �i în administrarea Consiliului 
local al municipiului Aiud, a bunului identificat la art. 1 din prezenta hot�râre. 

Art.3. Inventarul bunurilor care apar�in domeniul public al jude�ului Alba se modific� în mod 
corespunz�tor. 

Art.4. Predarea-preluarea bunului care se transmite potrivit art.2, se face pe baz� de protocol 
încheiat între p�r�ile interesate. 

Art.5. 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 de Pneumoftiziologie Aiud;  
- Consiliului local al municipiului Aiud; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
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                            Mariana HURBEAN 
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