
HOTĂRÂRE 

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie 
publică, a unui spaţiu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 9351 din 08 iulie 2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 9352 din 08 iulie 2015 al Direcţiei dezvoltare 

locală şi Direcţiei economice, buget-fmanţe privind acordul Consiliului Judeţean 
Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din incinta. Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- adresele nr. 5683 din 4 iunie 2015 şi nr. 7053 din 2 iulie 2015 ale Spitalului 
Judeţean de Urgentă Alexandria; 5 O 5 J 

- Raportul de evaluare din data de 25.05.2015, întocmit de un evaluator autorizat; 
- prevederile art. 5 din Contractul de administrare nr. 27 din 25 martie 2010 

încheiat între Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile art. 14 alin. (1) şi (2), art. 15 şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 61 alin. (1) lit. (c), alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2014; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se dă acord Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, în calitate de 
administrator, pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 
184,48 mp, situat în incinta Spitalului Judeţean ele Urgenţă Alexandria, din municipiul 
Alexandria, strada Libertăţii, nr. 1, proprietate publică, a judeţului Teleorman, identificat 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. - închirierea, spaţiului aprobat la art. 1 se va face în vederea efectuării de 
investigaţii imagistice (RMN şi CT) şi osteodensiometrie, pe o perioadă de 4 am. 

Art. 3. - Preţul mimm de pornire a. licitaţiei publice de închiriere a spaţiului 
prevăzut la art. 1, A/a. fi de 3,43 lei/mp/lună, fără TVA, conform Raportului de evaluare 
întocmit de către un evaluator autonzat. 

Art. 4. - Procedura de licitaţie se va organiza de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, în calitate de administrator, cu respectarea, prevederilor legale. 

Art. 5. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, va. vira 50% din china, stabilită 
prin contract, Consiliului Judeţean Teleorman. 

Art. 6. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin direcţiile de specialitate, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 7. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica 
prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de 
lege. 
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