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 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al judeţului Alba, a imobilului  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei 
Mureşanu nr. 3, judeţul Alba şi transmiterii dreptului de administrare Teatrului de 

păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, asupra acestuia 
 
 
 

                    Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 decembrie 
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 imobilului  situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu nr. 3, judeţul Alba şi 
transmiterii dreptului de administrare Teatrului de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, asupra 
acestuia; 

- Raportul de specialitate nr. 16805/05.12.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Alba, a imobilului  situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei 
Mureşanu nr. 3, judeţul Alba şi transmiterii dreptului de administrare Teatrului de păpuşi 
“Prichindel” Alba Iulia, asupra acestuia. 

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  prevederile: 
- Art. 91 – (1), lit. c), 91 – (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.126/2003 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, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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, a bunului imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei 
Mureşanu, nr. 3, judeţul Alba, având datele de identificare prezentate în anexa - parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2. Se aprobă darea în administrare pe o perioadă nedeterminată Teatrului de 
păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, a imobilului identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, cu 
destinaţia de sediu. 



Art.3. În termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, între Consiliul 
judeţean Alba şi Teatrul de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, se va încheia Contractul de 
transmitere  a dreptului de administrare asupra imobilului identificat potrivit art. 1 din 
prezenta hotărâre. 
  Art. 4. Predarea-preluarea bunului imobil identificat potrivit art. 1 din prezenta 
hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 5. Direcţia  tehnică va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Teatrului de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia; 
- Arhitectului şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

             
 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
                                                                                        Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                         Mariana HURBEAN 
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