
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în 

vederea începerii lucrărilor de construire Mansardare Policlinică ( Corpurile C și D) și 

Reparație Capitală la Farmacia  Spitalului  Județean de Urgență Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de 

construire în vederea începerii lucrărilor de construire Mansardare Policlinică (Corpurile C și D) 

și Reparație Capitală la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru 

obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea începerii lucrărilor de construire Mansardare 

Policlinică (Corpurile C și D) și Reparație Capitală la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 7152/22 aprilie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului 

și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 6373/15 aprilie 2016 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub numărul 7131/22 aprilie 2016. 

Ținând cont de 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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 861 alin. 3 și art. 867 - 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

- art. 3 alin. 3 şi art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, actualizată; 

- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26 februarie 2004 de transmitere a 

dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor 

imobile aparţinând domeniului public al Județului Alba, cu modificările şi 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. Se elibereză acordul pentru obţinerea Autorizaţiei de construire în vederea 

începerii lucrărilor de construire Mansardare Policlinică (Corpurile C și D) și Reparație 

Capitală la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba,  prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului și informatică din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba, 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

        PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ 

       Ion DUMITREL          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                                                                                         Vasile BUMBU  

 

Nr. 60 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 


