CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind inchirierea unor spaţii disponibile cu destinaţie de activităţi
medicale situate in incinta Policlinicii Stomatologice
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6040/11.05.2012 al Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
Având in vedere:
 Art.14 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
actualizata;
 Art.123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata;
 H.G. 640/2002 privind trecerea unor unităţi spitaliceşti din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul
public al judeţului Argeş şi administrarea Consiliului Judeţean Argeş ;
 Art. 42, alin.4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative ;
 H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile,
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte
normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 si 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, republicata,
HOTARASTE:
ART. 1. Se revoca dreptul de administrare atribuit Spitalului Judetean de
Urgenta Pitesti prin Hotararea nr. 38/2009 pentru spatiile identificate in anexa,
parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba inchirierea unor spatii disponibile in suprafata de 35,23mp
situate in incinta Policlinicii Stomatologice, Piteşti, B-dul Republicii nr. 41,
pentru activitati medicale, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.

ART.3. Hotărârea C.J. Argeş nr. 38/23.03.2009 privind darea în administrare,
concesionarea şi/sau închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al judeţului
Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş se modifica corespunzator.
ART.4. In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, Directia Tehnica
si de Dezvoltare va initia procedurile legale de inchiriere a spatiilor identificate
la art.2.
ART.5. Directia Tehnica si de Dezvoltare si Directia Economica vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.6. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:





Institutiei Prefectului judetului Arges;
Directiei Tehnice si de Dezvoltare ;
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti ;
Directiei Economice.
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