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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului -

spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie din 

municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3 şi darea acestuia în administrare Spitalului 

judeţean de urgenţă Alba Iulia  

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM 

SPEROMAX Alba a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta Secţiei de 

neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, şi darea acestuia în 

administrare Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea dării în folosinţă gratuită 

Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., aflat în incinta 

Secţiei de neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, şi darea acestuia 

în administrare Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 4164/10 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: 

 - adresa Asociaţiei SM SPEROMAX Alba nr. 12/15 februarie 2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 2885/19 februarie 2016; 

- adresa Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia nr. 4033/9 martie 2016, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4127/9 martie 2016; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008 privind darea în folosinţă gratuită 

Asociaţiei SM SPEROMAX Alba a bunului spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., din incinta 

Secţiei de neurologie şi psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Încetează prin acordul părților darea în folosinţă gratuită Asociaţiei SM 

SPEROMAX Alba, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp., situat în clădirea "Birou 

internări", aflat în incinta Secţiei de neurologie şi psihiatrie din municipiul Alba Iulia, str. Unirii, 

nr. 1-3.  

Art. 2. Se aprobă darea în administrare Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia, a 

spaţiului menţionat la art. 1, pentru o perioadă nedeterminată. 

Art. 3. Preluarea bunului din folosința Asociaţiei SM SPEROMAX Alba și predarea 

acestuia  Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia se face pe bază de proces verbal, în termen de 

30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 



Art. 4. Dreptul de administrare instituit în favoarea Spitalului judeţean de urgenţă Alba 

Iulia va fi exercitat în mod similar, în condiţiile şi limitele Contractului de administrare nr. 1324-

1479/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba; Asociaţiei SM 

SPEROMAX Alba; Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba; Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

 

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL              

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 39 

Alba Iulia, 17 martie 2016 


