
ROMÂNIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 

HOT�RÂRE 

privind modul de administrare a unor bunuri-spa�ii din incinta Sec�iei de neurologie �i psihiatrie a 
Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia 

 

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

- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind modul de administrare a unor bunuri-spa�ii 
din incinta Sec�iei de neurologie �i psihiatrie a Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia; 

- Raportul nr. 8738/20.07.2007 al Direc�iei tehnice la proiectul de hot�râre privind modul de 
administrare a unor bunuri-spa�ii din incinta Sec�iei de neurologie �i psihiatrie a Spitalului 
jude�ean de urgen�� Alba Iulia; 

            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. 91–(1) lit. c) �i (4), lit. a) �i 123-(1) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�;  

- Art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.126/2003 privind aprobarea Contractului cadru de 
transmitere  a dreptului de administrare sau de folosin�� gratuit� de la Consiliul jude�ean Alba la 
institu�ii publice asupra unor imobile din domeniul public al jude�ului Alba. 

În temeiul art. 97 �i art.115-(1), lit. c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 
republicat�, adopt� prezenta: 

HOT�RÂRE 
 

Art.1. Se retrage dreptul de administrare al Agen�iei Na�ionale Antidrog, organ de specialitate 
din subordinea Ministerului Internelor �i Reformei Administrative, asupra          bunului-spa�iu în 
suprafa�� util� de 113,05 mp, situat la etajul I al corpului de cl�dire “E” – Cl�dire Club - din incinta 
Sec�iei de neurologie �i psihiatrie a Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr.1-3, apar�inând domeniului public al jude�ului Alba �i folosit 
pentru func�ionarea Centrului de Prevenire, Evaluare �i Consiliere Antidrog Alba – structur� 
teritorial� a Agen�iei Na�ionale Antidrog.    

Art.2. Se aprob� darea în administrare Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia, a bunului 
spa�iu men�ionat la art.1 din prezenta hot�râre. 

Art.3. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului jude�ean de urgen�� Alba Iulia asupra          
bunului-spa�iu în suprafa�� util� de 154 mp, situat la etajul I al corpului de cl�dire “A” – Centru de 
s�n�tate mintal� adul�i - din incinta Sec�iei de neurologie �i psihiatrie a Spitalului jude�ean de 
urgen�� Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr.1-3, proprietate  
public� a jude�ului Alba. 

Art.4. Se aprob� darea în administrare Agen�iei Na�ionale Antidrog, pe o perioad� de         8 
ani, a bunului spa�iu men�ionat la art.3 din prezenta hot�râre, pentru func�ionarea Centrului de 
Prevenire, Evaluare �i Consiliere Antidrog Alba. 

Art.5. Predarea-preluarea bunurilor-spa�ii, men�ionate la art.1 �i art. 3,  se face pe baz� de 
protocol de predare-preluare încheiat între p�r�ile interesate, în termen de 30 zile de la data adopt�rii 
prezentei hot�râri. 



Art.6. Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004  încheiat între Consiliul jude�ean Alba 
�i Spitalul jude�ean de urgen�� Alba Iulia, se va modifica potrivit prevederilor art.2 �i art. 3 din 
prezenta hot�râre. 

Art.7. Contractul de administrare nr. 2814-1863437/2006  încheiat între Consiliul jude�ean 
Alba �i Agen�ia Na�ional� Antidrog, se va modifica potrivit prevederilor art.1 �i art. 4 din prezenta 
hot�râre. 

Art.8. 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; 
- Agen�iei Na�ionale Antidrog – Bucure�ti; 
- Centrului de Prevenire, Evaluare �i Consiliere Antidrog Alba; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

      PRE�EDINTE, 
     Ion DUMITREL 

 
                                                                                               Contrasemneaz�, 

                                                                                          SECRETARUL JUDE�ULUI ALBA  
                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 31 iulie 2007 
Nr. 124 
 


