
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al judeţului Alba, a unor imobile achiziţionate prin proiecte cu finanţare externă şi 
transmiterii dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţa socială şi protecţia 

copilului Alba, asupra acestora 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în  data de 20 noiembrie 2008; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a unor imobile achiziţionate 
prin proiecte cu finanţare externă şi transmiterii dreptului de administrare Direcţiei 
generale de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba, asupra acestora; 

- Raportul nr. 15260/06.11.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 
Alba, a unor imobile achiziţionate prin proiecte cu finanţare externă şi transmiterii 
dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba, 
asupra acestora. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 
organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 

Având în vedere : 
- Art. 91–(1) lit. c), (4) lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 104 din 25 mai 2006 privind aprobarea 

achiziţionării de către  Direcţia generală de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba a 
imobilelor prevăzute pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul PHARE 
2003; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 44 din 29 februarie 2007 privind aprobarea 
cumpărării de către  Direcţia generală de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba a 
două imobile în vederea înfiinţării de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 126 din 11 august 2003 privind aprobarea  
Contractului cadru de transmitere a dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită de 
la Consiliul judeţean Alba la instituţii publice asupra unor imobile din domeniul public al 
judeţului Alba. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
          Art.1. Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Alba la poziţiile cu nr. crt. 161 – 172, a bunurilor imobile achiziţionate de Direcţia 
generală de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba prin proiecte cu finanţare externă, 
având datele de identificare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, pe o perioadă nedeterminată,  
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, asupra bunurilor identificate 
la art. 1 din prezenta hotărâre. 



Art.3. Anexa la Contractul de administrare nr. 16964-10189/2006, încheiat între 
Consiliul judeţean Alba şi Direcţia generală de asistenţa socială şi protecţia copilului Alba, se 
va completa prin Act adiţional, cu bunurile identificate la art. 1. 

Art.4. Direcţia  tehnică va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba  
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 20 noiembrie 2008 
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