CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa VASILE MILEA, Nr.1
PITEŞTI 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056
Fax: 0248 / 220137

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a spațiilor cu destinație
medicală încheiate în urma licitaţiei publice din data de 04.10.2017
Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr. 16208/05.10.2017 al Comisiei de licitație
pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a 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 unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum
şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, modificată și
completată;
Art. 91 alin.1, lit. b) și art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată şi actualizată;
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;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 184/27.07.2017 privind aprobarea Listei
ce cuprinde spațiile și terenul aferent din proprietatea privata a Județului Argeș
care urmează a fi vândute potrivit Cap. III „Vânzarea spațiilor medicale prin
licitație publică cu strigare” din OUG 68/2008;
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, modificată și completată prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Argeș nr. 802/03.10.2017;
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,

ANEXA
LA Hot. Nr. 261/09.10.2017

Lista proceselor verbale de adjudecarea spațiilor cu destinație medicală
încheiate în urma
licitaţiei publice cu strigare din data de 04.10.2017

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Proces-verbal
302/04.10.2017/16135/05.10.2017
303/04.10.2017/16136/05.10.2017
304/04.10.2017/16137/05.10.2017

Adjudecatar
SC CARDIO CLINIC DR. CIOBANU SRL
SC PREMIER DENT ESTET SRL
Cabinet dr. MIU GEANINA SRL
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HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de
Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 16209/05.10.2017 al Serviciului Resuse Umane;
Având în vedere:
Art. 91, alin. (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată și actualizată;
Art. 92 alin (1) si (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici , republicată și actualizatã;
Cererea de încetare a exercitării cu caracter temporar a funcției publice de
conducere de Director executiv al Direcției Generale pentru Evidența
Persoanelor Argeș înregistrată cu nr. 16164/05.10.2017;
Hotărârea consiliului județean nr. 187/27.07.2017 privind suspendarea
raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, director executiv al
Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș;
Hotărârea consiliului județean nr. 260/28.09.2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru fucționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției
Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, începând cu data de 01.09.2017;
Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
nr. 3965938/09.10.2017 inregistrat la Consiliul Judetean Arges cu nr.
16382/09.10.2017.
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.(1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu
caracter temporar a funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției
Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș a domnului Gheorghe Marian.
(2) Cu aceeași dată, domnul Gheorghe Marian își va relua activitatea în
funcția publică de execuție de inspector superior la Biroul Informatic – Direcția
Economică din cadrul Consiliului Județean Argeș.

