
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind darea în administrare Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba a imobilului situat în 
municipiul Alba Iulia, str. dr. Camil Velican nr. 22, proprietate publică a judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 aprilie 2010; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii Judeţene 
“Lucian Blaga” Alba a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. dr. Camil Velican nr. 22, 
proprietate publică a judeţului Alba; 

- Raportul nr. 4455/13.04.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind 
darea în administrare Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba a imobilului situat în municipiul Alba 
Iulia, str. dr. Camil Velican nr. 22, proprietate publică a judeţului 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: 

- Art. 91–(1) lit. c), (4) lit. a), (5) pct. 4 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; 

- Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa nr. 1, poz. cu  
nr. crt. 8; 

- 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 darea în administrare Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba a imobilului situat 
în municipiul Alba Iulia, str. dr. Camil Velican nr. 22, înscris în C.F. 1459 Alba Iulia, identificat cu nr. top 
844, 845, 846/1, 846/2 şi 847 şi cuprins la poziţia cu nr. crt. 8  în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba.  

Art. 2. Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

         
 Contrasemnează, 

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                              Mariana HURBEAN 
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