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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor Verbale de negociere a preţurilor de vânzare
a spaţiilor cu destinaţie medicală situate în Dispensarului Smârdan Pitești
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.9766/16.07.2015 al Comisiei pentru vânzarea
spațiilor medicale ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008;
Având în vedere :
O. U.G. nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unitaților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară activităţi conexe actului
medical;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 139/25.07.2013 prin care s-a
aprobat iniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G.nr . 68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 10/29.01.2014, nr.37/28.02.2014,
nr.85/30.04.2014 şi nr. 162/28.08.2014 prin care s-au aprobat Liste parţiale a
spaţiilor şi terenurilor aferente din domeniul privat al judeţului Argeş ce
urmează a fi vândute potrivit OUG nr. 68/2008;
Art. 91 alin. 4, lit.b) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată și actualizată;
Dispoziţia Preşedintelui nr. 417/29.08.2013 privind constituirea Comisiei de
vânzare a spațiilor medicale;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă Procesele verbale de negociere a prețurilor de vânzare a
spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical situate în Dispensarul Smârdan

Pitești, identificate potrivit
hotărâre.

anexelor 1- 6,

parte integrantă din prezenta

ART.2. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va proceda la
încheierea Contractului de vânzare cumparare a spațiilor identificate în anexele
de la articolul 1.
ART.3. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale ce fac obiectul OUG nr.
68/2008 ;
Direcției Tehnice;
Direcției Economice.
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