
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ special “Centrul şcolar de recuperare 

Abrud”, situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, judeţul Alba 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 august 2009; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ special 

“Centrul şcolar de recuperare Abrud”, situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, 

judeţul Alba; 

- Raportul nr. 10845/20.08.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului 

unităţii de învăţământ special “Centrul şcolar de recuperare Abrud”, situat administrativ în oraşul 

Abrud, str. Republicii nr. 2-4, judeţul Alba. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea şi 

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice; 

- Art. 91–(1) lit. c), (4) lit. a), (5) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995; 

- H.G. nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi 

superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010; 

- Hotărârii Consiliului local al oraşului Abrud nr. 45/2009 privind darea în administrare Centrului şcolar 

de recuperare Abrud a spaţiului situat la parterul imobilului „Internat”, situat în oraşul Abrud, str. 

Republicii nr. 18, judeţul Alba, pe durata funcţionării acestuia. 

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 schimbarea sediului unităţii de învăţământ special “Centrul şcolar de recuperare 

Abrud”, situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, judeţul Alba, stabilindu-se sediul la 

parterul imobilului „Internat”, situat în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 18, judeţul Alba, proprietate 

publică a oraşului Abrud.  

Art.2. Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Centrului şcolar de recuperare Abrud, 

asupra bunurilor imobile situate administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, proprietate publică a 

judeţului Alba, având datele de identificare prezentate în anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H165.pdf�


Art.3. Predarea-preluarea bunurilor imobile identificate la art. 2 din prezenta hotărâre se face pe 

bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4.  Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- Consiliului local al oraşului Abrud; 

- Centrului şcolar de recuperare Abrud; 

- Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 

- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL     Contrasemnează, 
                                                              p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                              Liliana NEGRUŢ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 august 2009 

Nr.165 
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