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D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de preluare de la Asociaţia SM SPEROMAX Alba Iulia la 

Consiliul Judeţean Alba, respectiv de predare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

a unui bun imobil în suprafaţă de 27 mp.,  situat în în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-

3, în incinta Secției de neurologie și psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 5576/29 martie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică privind   propunerea de constituire a comisiei de predare-preluare a spaţiului din 

imobilul Clădire Birou Internări,  situat administrativ în municipiul Alba Iulia str. Unirii nr. 1-3, 

aparținând domeniului public al Județului Alba, și în care a funcționat Asociația SM 

SPEROMAX Alba Iulia; 

 Ținând cont de: 

 - adresa Asociaţiei SM SPEROMAX Alba Iulia nr. 12/18 februarie 2016, prin care 

suntem informaţi despre inteția de cedare a spaţiului care îl deţine în prezent şi acordat în 

folosinţă gratuită de către Consiliul Judeţean Alba; 

 - adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 4127/9 martie 2016, prin care se 

solicită darea în administrare pentru desfăşurarea activităţii medicale a spaţiului în suprafaţă de 

27,2 mp.,  situat în clădirea Birou Internări a sectiei de psihiatrie din cadrul Spitalului de 

Neurologie aparţinător Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, situat în municipiul Alba Iulia str. 

Unirii nr. 1-3; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 30/21 februarie 2008 privind aprobarea dării 

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; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 39/17 martie 2016 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; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 867-868 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1.  Se constituie Comisia de preluare de la Asociaţia SM SPEROMAX Alba Iulia 

la Consiliul Judeţean Alba, respectiv de predare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, a unui bun imobil în suprafaţă de 27 mp.,  situat în în municipiul Alba Iulia, str. Unirii 

nr. 1-3, în incinta Secției de neurologie și psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba în 

următoarea componenţă: 

 



Președinte:  

Ioan BODEA  – Director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică 

Membri titulari:  

Florin GHILEA - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Ioan POPA   - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Angela RUSU  - Consilier juridic, Direcţia juridică şi relații publice                                                

Membri supleanți: 

Alexandru BASA - Consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică 

Eugen DOBRA - Consilier, Direcţia dezvoltare şi bugete 

Anna-Maria TOMA  - Consilier juridic, Direcţia juridică şi   relaţii publice. 

 

Art. 2.  Atribuţiile membrilor comisiei de predare/preluare sunt: identificarea imobilului, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situaţiei juridice a imobilului, 

întocmirea proceselor verbale de predare-primire şi a protocoalelor de predare-preluare. 

 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acţiunii de predare/preluare vor fi transmise 

Direcţiei   gestionarea patrimoniului şi informatică, și Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

  

 

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

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

gestionarea patrimoniului şi informatică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

        p. PREŞEDINTE, 

Alin Florin CUCUI  
                 Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 91 

Alba Iulia, 29 martie 2016 


