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HOT�RÂRE 
pentru prelungirea aplic�rii prevederilor Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 58/2005   

 
  Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 martie 2007; 

Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre pentru prelungirea aplic�rii prevederilor 

Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 58/2005; 
- Raportul nr.3252/14.03.2007 al Direc�iei tehnice, la Proiectul de hot�râre pentru prelungirea 

aplic�rii prevederilor Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 58/2005; 
V�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) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia; 
- art.3 din Hot�rârea Guvernului României nr. 1487/2004  privind achizi�ionarea serviciilor 

medicale de hemodializ� �i dializ� peritoneal�; 
- Hot�rârii Guvernului României nr. 1747/2005 pentru prelungirea aplic�rii prevederilor 

Hot�rârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi�iile acord�rii 
asisten�ei medicale în cadrul sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate pentru anul 2005. 

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: 
 

H O T � R Â R E 
 
Art.1. Se prelunge�te aplicarea prevederilor Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba            nr. 

58/2005  privind aprobarea d�rii în folosin�� gratuit� a imobilului  situat în Alba Iulia, str. 
Alexandru cel Bun nr.13,  jude�ul Alba,  furnizorului  declarat câ�tig�tor în urma desf��ur�rii  
licita�iei privind achizi�a  de servicii medicale de hemodializ� �i dializ� peritoneal�, pân� la data de 
31.03.2007, potrivit Actului adi�ional nr. 9 la Contractul pentru furnizarea de servicii de dializ� în 
regim ambulatoriu în cadrul Spitalului Jude�ean de Urgen�� Alba Iulia nr. CC6851 din 20 decembrie 
2004, încheiat de S.C. Nefromed Dialysis Centres SRL cu Casa Na�ional� de Asigur�ri de S�n�tate . 
 Art. 2.  Direc�ia tehnic� �i Direc�ia de dezvoltare bugete vor 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; 
- S.C. Nefromed Dialysis Centres SRL; 
- Spitalului Jude�ean de Urgen��  Alba Iulia; 
- Direc�iilor aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 

  
 PRE�EDINTE, 
            Ion DUMITREL 

      Contrasemneaz�, 
                                                                    SECRETARUL JUDE�ULUI                                                      

                  Mariana HURBEAN 
 
Cugir,  30 martie 2007  

   Nr. 52 


