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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a licitaţiei publice din
data de 15.10.2015.
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.14934/16.10.2015 al Comisiei de
licitatie pentru Vânzarea Cabinetelor Medicale;
Având în vedere:
O. U.G. nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cudestinaţia de cabinete
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoarăactivităţi conexe actului
medical;
Art. 91 alin.1, lit.b) și art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţieipublice
locale republicată şi actualizată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.139/25.07.2013 prin care s-a
aprobatiniţierea procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.68/2008
privindvânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativteritorialecu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spaţiilor în care sedesfăşoară activităţi conexe actului medical;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.144/29.07.2015 privind aprobarea
Listei – Anexă ce cuprinde spațiile și terenul aferent din proprietatea privată
a Județului Argeș ce urmează a fi vândute potrivit Cap. III „Vânzarea
spațiilor medicale prin licitație publică cu strigare ” din O.U.G. nr.68/2008,
situate în incinta Policlinicii II Pitești;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.360/13.10.2015
privind desemnarea Comisiei de licitație pentru vânzarea prin licitație publică
cu strigare a spațiilor medicale ce fac obiectul O.U.G. nr.68/2008 și
aprobarea Procedurii interne de vânzare;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K3 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Procesele-Verbale de adjudecare a licitației publice cu
strigare nr.266 și 267 din data de 15.10.2015, pentru vânzarea spațiilor medicale
situate în Policlinica 2 Pitești,conform anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2.DirecţiaTehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3.Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea :
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice ;
Direcţiei Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale.
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