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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de asociere între Inspectoratul General de Aviaţie, Colegiul 
Militar Liceal „Mihai Viteazul" Alba Iulia şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

pentru reabilitarea platformei de aterizare/decolare a elicopterelor în situaţii de urgenţe 
medicale  

 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 octombrie 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Inspectoratul General de Aviaţie, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul" Alba Iulia şi Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia pentru reabilitarea platformei de aterizare/decolare a 
elicopterelor în situaţii de urgenţe medicale; 
 - raportul de specialitate comun nr. 12977/12.10.2011 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete şi 
Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  
 Văzând:  

- adresa nr. 10890/12.10.2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin care solicită 
aprobarea Acordului de asociere între Inspectoratul General de Aviaţie, Colegiul Militar Liceal 
„Mihai Viteazul" Alba Iulia şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
 - avizul Ministerului Apărării Naţionale; 

Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 - art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat 
faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine 
managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria 
Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria 
Municipiului Bucureşti; 
 - art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 - ,,Comisia sănătate şi 
protecţie socială’’ 
 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art. unic. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Inspectoratul General de Aviaţie, 
Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul" Alba Iulia şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
pentru reabilitarea platformei de aterizare/decolare a elicopterelor în situaţii de urgenţe medicale şi a 



căilor de acces din incinta Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul" Alba Iulia şi folosinţa în 
comun a acestor obiective în situaţii de urgenţe medicale, potrivit anexei – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Inspectoratului General de Aviaţie; 
 - Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul" Alba Iulia; 
 - Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,                                                                 
ION  DUMITREL                                                                            Contrasemnează,                                           
                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                        MARIANA HURBEAN 
                                                              
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 20.10.2011 
Nr. 211  
 
 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii 
locale din cadrul Consiliului Judetean Alba 


