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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  situat în Alba Iulia, Str. 
Alexandru cel Bun nr.13 , jud. Alba,  furnizorului  declarat câştigător în urma desfăşurării  

licitaţiei privind achiziţia  de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 24 februarie  2005; 
 Luând în dezbatere : 

- proiectul  de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului  situat în 
Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr.13 , jud. Alba, furnizorului  declarat câştigător în urma 
desfăşurării licitaţiei privind achiziţia serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală , 
înregistrat sub nr.75 din 11.02.2005, iniţiat de domnul Teodor-Florin Mărginean - vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean Alba; 

- adresa Ministerului Sănătăţii nr. 58650/2004, înregistrată la Consiliul judeţean Alba  cu 
nr. 11585/2004, pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 1487/2004 privind achiziţionarea 
serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; 

- solicitarea Societăţii comerciale Nefromed Dialysis Centres SRL Bucureşti, înregistrată 
la Consiliul judeţean Alba cu nr. 1412/08.02.2005 , în vederea atribuirii în folosinţă gratuită  a 
imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Secţia de  hemodializă din cadrul Spitalului judeţean 
de Urgenţă Alba Iulia", situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr.13, judeţul Alba; 

- Procesul verbal încheiat în 26 noiembrie 2004, de către comisia de evaluare numită 
prin Ordinul comun nr.1348/2004 al  Ministrului Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate,  cu ocazia procedurii de licitaţie pentru proiectul pilot de contractare cu 
operatori privaţi a unor servicii de dializă în regim ambulatoriu; 

- raportul nr.1496/10.02.2005  al Direcţiei tehnice privind aprobarea dării în folosinţă 
gratuită a imobilului  situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel Bun nr.13 , jud. Alba, furnizorului  
declarat câştigător în urma desfăşurării licitaţiei privind achiziţia serviciilor medicale de 
hemodializă şi dializă peritoneală  organizată de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate; 

- avizul Comisiei de specialitate nr.1- „Economică şi administrarea domeniului public şi 
privat”; 
 Având în vedere prevederile : 

- art.104, lit. “f”  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările  ulterioare ; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- art.3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1487/2004  privind achiziţionarea 

serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind aprobarea  

Contractului-cadru de transmitere a dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită de la 
Consiliul judeţean Alba la instituţii publice asupra unor imobile din domeniul public al judeţului 
Alba. 
 În temeiul  art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

asupra imobilului  "Construcţii şi teren aferent în care îşi are sediul Secţia de hemodializă 
aparţinătoare Spitalului judeţean de Urgenţă Alba Iulia", situat în Alba Iulia, Str. Alexandru cel 



Bun, nr.13, judeţul Alba, cuprins la poziţia nr.26 din Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba, având datele de identificare menţionate în anexa – parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită , pe o perioadă de 1 an,  a imobilului 
menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre Societăţii Comerciale Nefromed Dialysis Centres SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Str. Vasile Pârvan nr.12, parter, sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/18955/2004, având Codul Unic de Înregistrare nr. 16958329- 
câştigătorul licitaţiei privind achiziţia serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
organizate de Ministerul Sănătăţii  şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 
  Art.3.  Predarea- preluarea imobilului se face pe bază de protocol, încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 
  Art.4. Dreptul de folosinţă gratuită se va exercita în condiţiile şi  în limitele  Contractului 
de  comodat  ce se va încheia , ţinându-se cont de clauzele generale şi minimale stabilite în 
Contractul - cadru de administrare  sau de transmitere în folosinţă gratuită , aprobat prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.126/2003. 

Art.5. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

-Prefecturii  judeţului Alba ; 
-S.C. Nefromed Dialysis Centres SRL Bucureşti; 

 -Spitalului judeţean de Urgenţă Alba Iulia ; 
-Direcţiei  tehnice ; 
-Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
-Arhitect şef . 

 
 
  
 PREŞEDINTE,  
             Ion Dumitrel  
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         SECRETAR GENERAL,  
             Mariana Hurbean 
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