
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd a unor spaţii situate la  

etajul I al clădirii CLA, respectiv în corpul C8, imobil înscris 
 în domeniul public al oraşului Aleşd 

 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 13.357 din 11.11.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 13.358 din 11.11.2015 şi de 
rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Văzând adresa Spitalului orăşenesc Aleşd cu nr. 3228 din 22.10.2015, prin care solicită 
atribuirea unor încăperi, în vederea amenajării unui centru de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie cu paturi;  
 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia; 
 Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil,    
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(5) lit.”a”, art. 45 şi art. 123(1) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Spitalului orăşenesc Aled a unui număr de 4 
încăperi situate la etajul I al clădirii CLA, respectiv în corpul C8, imobil cu număr cadastral 
103485, CF nr. 103485 Aleşd, înscris în domeniul public al oraşului, având o suprafaţă totală de 
94,32 mp.  
 Art. 2 Transmiterea bunurilor în administrarea Spitalului se face în vederea amenajării unui 
centru de recuperare, medicină fizică şi balneologie cu paturi. 
 Art.3 Dreptul de administrare se transmite pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de 
prelungire prin acordul părţilor. 
 Art.4  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
   -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 
   -Primarul oraşului Aleşd 
   -Spitalul orăşenesc Aleşd 
   -D-na Bodea Alexandrina 
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