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HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd a unor spaţii situate în  

 clădirea Policlinicii Aleșd imobil înscris în domeniul public al oraşului Aleşd 

 

 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 2056 din 13.02.2020; raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 2063 din 

13.02.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Văzând adresa Spitalului orăşenesc Aleşd cu nr. 461 din 04.02.2020, prin care solicită 

atribuirea unor încăperi la etajul II din clădirea Policlinicii Aleșd;  

 Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil,    

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin(2) lit. ”c” și ”d”, alin(6) lit. ”a”, alin(7) lit. ”c”, art. 196 

alin(1) lit. ”a”, art. 297 alin(1) lit. ”a”, art. 298 și art. 299 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă darea în administrarea Spitalului orăşenesc Aled a unor spații situate 

la etajul II din clădirea Policlinicii orășenești Aleșd, având o suprafaţă totală de 87,5 mp 

(61,57 mp reprezintă suprafața cabinetelor medicale și 25,93 mp reprezintă suprafața 

aferentă holului și grupului sanitar). Policlinica orășenească Aleșd este înscrisă în domeniul 

public al oraşului conform CF nr. 104023, nr. cadastral 104023. 

 Art.2 Dreptul de administrare se transmite pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire prin acordul părţilor. 

 Art.4 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 30 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.4  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul 

oraşului Aleşd, D-na Bodea Alexandrina 
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Aleşd, 20 februarie 2020 
Nr. 25 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


