
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preluării în administrare a unor centre de agrement – tabere şcolare ca urmare a 

descentralizării activităţilor sportive şi de tineret  
 

                    Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a unor centre de 
agrement – tabere şcolare ca urmare a descentralizării activităţilor sportive şi de tineret; 

- Raportul de specialitate nr. 13723/23.10.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
preluării în administrare a unor centre de agrement – tabere şcolare ca urmare a descentralizării activităţilor 
sportive şi de tineret; 

- Scrisoarea de intenţie a Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 4127/20/10/2009, înregistrată la Consiliul 
judeţean Alba sub nr. 13542/21.10.2009, cuprinzând prevederile de aplicare a dispoziţiilor legale 
referitoare la descentralizarea activităţilor sportive şi de tineret, respectiv a centrelor de agrement cu 
destinaţia de tabere şcolare.    

  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: 

- Art. 91 – (1), lit. c) şi (5), lit. a), pct. 5 şi 6 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; 

- Legii nr. 195/2006 privind descentralizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii sportive şi de 

tineret. 
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 preluarea dreptului de administrare de la Ministerul Tineretului şi Sportului asupra 
centrelor de agrement – tabere şcolare situate în judeţul Alba, după cum urmează: 

- Tabăra Roica - comuna Galda de Jos; 
- Tabăra Gârda - comuna Gârda de Sus; 
- Tabăra Poiana Vadului - comuna Poiana Vadului; 
- Tabăra Albac - comuna Albac; 
- Tabăra Şugag - comuna Şugag; 
- Tabăra Abrud - oraşul Abrud. 
Art.2. Se solicită Ministerului Tineretului şi Sportului transmiterea dreptului de administrare către 

Consiliul judeţean Alba asupra centrelor de agrement – tabere şcolare situate în judeţul Alba, după cum 
urmează: 

- Tabăra Arieşeni - comuna Arieşeni; 
- Tabăra Tăuţi  - comuna Meteş. 
Art.3. Dreptul de administrare asupra imobilelor transmise se va exercita potrivit prevederilor Legii 

nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale H.G. nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activităţii 
sportive şi de tineret. 

Art.4. Direcţia tehnică, Arhitectul şef şi Direcţia de dezvoltare bugete vor 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; 
- Ministerului Tineretului şi Sportului; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

             
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

         
        Contrasemnează, 

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                      Mariana HURBEAN 
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