
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii - cabinet radiologic, 

cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din  

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra bunurilor spaţii - 

cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune 

asupra bunurilor spaţii - cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 13396/20 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- notificarea nr. 53/11 iulie 2017 a doamnei Husti Lavinia Dana „în calitate de unic asociat și 

administrator al SC RADIODENT SRL” prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş 

Marcu, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 13088/14 iulie 2017; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28 şi art. 29 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia cabinete medicale precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

În temeiul art. 97 alin. 1 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 aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra bunurilor 

spaţii - cabinet radiologic, cabinet medical şi radiologie, situate în imobilul din municipiul Alba Iulia, 

str. Basarabiei nr. 5A, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 73308-C1-U5 Alba Iulia, nr. cad 5447/1/17, nr. 

top. 1812/3/4/1/1/XVII constînd în cabinet radiologic în suprafaţă de 12,48 mp., avînd p.i.c. aferente 

în cotă de 2.36/100 parte şi 8/283 cote teren şi CF nr. 73308-C1-U22 Alba Iulia, nr. cad 5447/1/16, 

nr. top. 1812/3/4/1/1/XVI constând în cabinet medical cu suprafaţă utilă de 10,07 şi radiologie cu 

suprafaţă utilă de 2,88 mp., avînd p.i.c. aferente în cotă de 2.45/100 parte şi 8/283 cote teren, 

proprietar S.C. RADIODENT SRL Cluj Napoca, conform notificării transmise de doamna Husti 

Lavinia Dana „în calitate de unic asociat și administrator al SC RADIODENT SRL” prin intermediul 

Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, SC RADIODENT SRL” prin 

intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu, Direcției juridice şi relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  
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