ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 166 /2018
privind modificarea HCL nr.157/2018 referitoare la darea în administrarea Spitalului
Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul situat în municipiul Orăştie, str.N.Bălcescu,
nr.18

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.171/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.10408/19.07.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.10409/19.07.2018 şi raportul de avizare ale
comisiilor pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi
culte;
În baza dispoziŃiilor O.G nr.70/2002 privind administrarea unităŃilor sanitare publice de
interes judeŃean şi local, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi ale art.867-870 din Codul Civil,
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c” coroborat cu alin.(5), lit.”a”, precum şi ale
art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.1 al H.C.L nr.157/2018, care va avea următorul cuprins : „Se
aprobă darea în administrarea Spitalului Municipal Orăştie a unui spaŃiu din imobilul aflat în
proprietatea publică a Municipiului Orăştie situat în str.N.Bălcescu, nr.18 în suprafaŃă de 149,82
mp în care îşi va desfăşura activitatea dispensarul de pneumoftiziologie cu laborator”.
Art.2 : Datele de identificare ale spaŃiului mai susmenŃionat sunt cele din schiŃa, care
constituie anexă la prezenta hotărâre”.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiei tehnice;
− Spitalului Municipal Orăştie.
Orăştie, 26.07.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 26 iulie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

