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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a unor bunuri-

spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum şi a 

terenului aferent imobiulului 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Colegiului 

Judeţean al Medicilor Alba, a unor bunuri-spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba 

Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum şi a terenului aferent imobiulului; 

- Raportul de specialitate nr. 1490/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a unor 

bunuri-spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum 

şi a terenului aferent imobiulului. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126/2003 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Contractului de administrare nr. 6748-42/2010,  încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Colegiul 

Judeţean al Medicilor Alba. 

În temeiul art. 97 şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a cabinetelor 

de la parterul clădirii situate în Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, după cum urmează: 



Cabinetul nr. 1, având suprafaţa utilă de 20,27 mp, înscris în C.F. nr. 78134-C1-U1 Alba Iulia, cu nr. 

top. 2014/7/1/a/I şi Cabinetul nr. 2, având suprafaţa utilă de 10,56 mp, înscris în C.F. nr. 78134-C1-U4 

Alba Iulia, cu nr. top. 2014/7/1/a/II, pentru care au încetat contractele de concesiune încheiate cu 

medicii de familie.  

Art. 2.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a bunurilor-

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 30,83 mp, aferente celor două cabinete menţionate la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a bunului-spaţiu, 

în suprafaţă utilă de 11,46 mp, proprietate publică a judeţului Alba, situat la parterul clădirii din 

Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, reprezentând cota parte din suprafaţa de folosinţă 

comună,  aferentă celor două cabinete menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a terenului 

aferent imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, având suprafaţa totală - 

construită şi neconstruită de 1.428 mp, înscris în C.F. nr. 78135 Alba Iulia, cu nr. top. 2014/7/1 şi 

2014/7/2, proprietate publică a judeţului Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor, menţionate la art. 1-4, se face prin Protocol, încheiat între 

părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 6. Contractul de administrare nr. 6748-42/2010,  încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Colegiul Judeţean al Medicilor Alba, se modifică prin Act adiţional, în mod corespunzător. 

Art. 7.  Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Colegiului Judeţean al Medicilor Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
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