CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile aflate in domeniul
public al judetului Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 15622/14.12.2012 al Directiei Tehnice si de
Dezvoltare ;
Având in vedere:
 Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil,
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil ;
 Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ;
 Art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
 Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş nr. 38/23.03.2009 si nr.
136/25.08.2009 privind darea în administrare Spitalului Judeţean Argeş a
imobilelor – construcţii şi teren – aflate în domeniul public al judeţului
Argeş ;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 107/30.08.2006 privind darea în
administrare Spitalului de Pediatrie Piteşti a imobilelor în care
funcţionează ;
 H.C.J. Argeş nr. 32/24.03.2010 privind aprobarea procentului repartizat
Consiliului Judetean Arges din sumele incasate cu titlu de chirii de
unitatile subordonate, pentru spatiile aflate in domeniul public al judetului
Arges;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 si K5;
 Avizul secretarului judetului Arges;
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 aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani,
Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a imobilelor (teren si constructii) in care
isi desfasoara activitatea, imobile aflate in domeniul public al judetului Arges
si in administrarea consiliului judetean, identificate conform anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani,
Spitalului de Pediatrie Pitesti a imobilelor (teren si constructii) in care isi

desfasoara activitatea, imobile aflate in domeniul public al judetului Arges si in
administrarea consiliului judetean, identificate conform anexei 2, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Titularii dreptului de folosinţă gratuita pot beneficia de fructele
civile ale bunului, respectiv chirii, în proporţie de 50% din suma încasată.
Art.4. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza
aplicabilitatea Hotararea consilului judetean nr. 107/30.08.2012, art.1 din
Hotararea consiliului judetean nr. 38/23.03.2009, precum si anexa 1 a Hotararii
consiliului judetean nr. 136/25.08.2009.
Art.5. In termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotarari se va finaliza
procedura de dare in folosinta gratuita a imobilelor identificate la art.1. si 2.
Art.6. Directia Economica, Directia Tehnica si de Dezvoltare, Spitalul
Judetean de Urgenta Pitesti si Spitalul de Pediatrie Pitesti vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.7. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va
comunica hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Economice ;
 Directiei Tehnice si de Dezvoltare;
 Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti ;
 Spitalului de Pediatrie Pitesti.
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