
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea închirierii de c�tre Spitalul jude�ean de urgen�� Alba Iulia, 

a bunului-spa�iu în suprafa�� total� de 57 mp, la parterul imobilului situat 
administrativ în Alba Iulia, B-dul. Revolu�iei, nr. 23, jude�ul Alba, 

în care acesta î�i are sediul 
 

 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�a ordinar� la data de 30 martie 2007; 
 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind aprobarea închirierii de c�tre Spitalul 

jude�ean de urgen�� Alba Iulia, a bunului-spa�iu în suprafa�� total� de 57 mp, la parterul 
imobilului situat  administrativ în Alba Iulia, B-dul. Revolu�iei, nr. 23,    jude�ul Alba,  în care 
acesta î�i are sediul; 

- Raportul de specialitate la Direc�iei tehnice nr. 3587 /  21.03.2007 privind propunerea spre 
aprobare a închirierii de c�tre Spitalul jude�ean de urgen�� Alba Iulia, a bunului-spa�iu în 
suprafa�� total� de 57 mp, la parterul imobilului situat  administrativ în Alba Iulia, B-dul. 
Revolu�iei, nr. 23, jude�ul Alba,  în care acesta î�i are sediul; 

            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,” art. 104 - (5) lit “a - pct.3” �i art.125 – (1)  din Legea nr. 215/2001 a 

administra�iei publice locale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Art. 14 �i 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul jude�ean Alba c�tre 

Spitalul jude�ean de urgen�� Alba Iulia asupra unor imobile apar�inând domeniului public al 
jude�ului Alba, înregistrat sub nr. 1324-1479/2004; 

În temeiul 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� închirierea de c�tre Spitalul jude�ean de urgen�� Alba Iulia, prin licita�ie 
public�  organizat� în condi�iile legii, a bunului-spa�iu în suprafa�� total� de 57 mp de  la parterul  
imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul. Revolu�iei, nr. 23, jude�ul Alba, în 
vederea amplas�rii unei instala�ii de rezonan�� magnetic� nuclear�. 

 Art. 2. 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. 

 
         PRE�EDINTE 
      Ion DUMITREL  

                                                                                          Contrasemneaz�, 
                                                                                                   SECRETARUL JUDE�ULUI                                                                                                  
                                                                                                         Mariana HURBEAN  
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