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HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor spatii in suprafata totala de
65,05 mp situate in imobilul “Cladire spital nou” din comuna Calinesti

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.17600/23.11.2015 al Direcţiei Tehnice Compartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului;
Având în vedere:
Art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
Adresele nr. 13554, 13555 şi 13556/01.10.2015 ale Spitalului de Boli
Cronice Călineşti ;
Adresa înregistrată sub nr. 16269/04.11.2015 a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piteşti ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 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 revocă dreptul de administrare atribuit prin Hotărârea
consiliului judetean nr. 22/13.02.2013, Spitalului “Sf.Spiridon” Mioveni asupra
spațiului in suprafata totala de 65,05 mp. situat în imobilul «C3-Clădire spital
nou» amplasat în comuna Călineşti str. Dr. Ion Crăciun nr. 484.
Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Spitalului de Boli Cronice
Călineşti, a unui spatiu in suprafata de 43,32 mp situat în clădirea «C3-Clădire
spital nou», imobil amplasat în comuna Călineşti str. Dr. Ion Crăciun nr.
484,aflat in domeniul public al judetului Aarges, identificat conform anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.Se aprobă darea în folosinţă gratuită Spitalului Judetean de Urgenta
Pitesti, a unui spatiu in suprafata de 21,73 mp situat în clădirea «C3-Clădire
spital nou», imobil amplasat în comuna Călineşti str. Dr. Ion Crăciun nr. 484,
aflat in domeniul public al judetului Arges, pentru înfiinţarea a unui cabinet de
medicină legală în zona de competenţă teritorială a localităţilor Topoloveni şi
Călineşti, identificat conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. În termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se va
initia procedura legală de dare în folosinţă gratuită a spatiilor identificate la
art.1 si 2.
Art.5.Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 106/19.12.2012, nr.
22/13.02.2013 şi nr. 56/22.03.2013 se modifică corespunzător.
Art.6. Direcţia Tehnică , Spitalul de Boli Cronice Călineşti si Spitalul
Judetean de Urgenta Pitesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.7.Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Direcției Tehnice;
Spitalului de Boli Cronice Călineşti;
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti.
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