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HOTRĂRÂE
privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului
public al judeţului Argeş cu un imobil situat în incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă Piteşti
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean și Raportul nr.5499/23.04.2015 Direcției Tehnice;
Având în vedere:
Art. 120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată și actualizată;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
H.G.nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului
public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Argeș, modificată și completată;
H.G.nr. 640/2002 privind trecerea unor unități spitalicești din domeniul
public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei
în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului
Județean Argeș;
Contractul lucrării „Construire Internări obișnuite” la Spitalul Județean
de Urgență Pitești nr.17250/17.07.2014;
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor „C
onstruire
Internări obișnuite” nr. 33489/18.12.2014;
Adresa Spitalului Județean de Urgență Pitești nr. 2810/02.02.2015
înregistrată la C.J. Argeș cu nr.1036/02.02.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al
județului Argeș a bunului identificat în anexa, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor ce
aparțin domeniului public al județului Argeș după cum urmează:
“Se completeaza inventarul domeniului public al judetului Arges
Secţiunea I. „Bunuri Imobile” :
Capitolul VI. Sănătate. - cu bunurile prevazute in anexa de la art. 1.
ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor
iniția procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Argeş.
ART.4. Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică – Comunități
Locale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea :
Instituției Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice ;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale.
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