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HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziţia proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, a 

unor bunuri imobile situate în satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, judeţul Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 iulie 2010; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului “Incluziune socială şi pe 

piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, a unor bunuri imobile situate în satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, 
judeţul Alba; 

- Raportul nr. 8383/07.07.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre punerea la dispoziţia 
proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, a unor bunuri imobile situate în satul 
Sîncrai, str. Andrei Mureşanu nr. 100, judeţul Alba; 

- Contractul de finanţare pe o perioadă de trei ani a proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 
întreprinderi sociale”, încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
“Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul 
Judeţean Alba, înregistrat sub nr. 7476/17.06.2010. 

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) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2009 privind aprobarea proiectului strategic “Incluziune socială şi pe 
piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor 
Umane” – POSDRU 2007-2013, Axa       prioritară 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale” şi a Acordului de parteneriat în vederea implementării 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 retrage dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

asupra următoarelor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, situate în satul Sîncrai, str. Andrei Mureşanu 
nr. 100: 
a) Gospodăria anexă şi teren aferent în suprafaţă de 22.584 mp, înscrise în C.F. nr. 70750 Aiud, nr. cadastral 

70750; 
b) Sediu administrativ – Castel şi teren aferent în suprafaţă de 17.850 mp, înscrise în C.F. nr. 71061 Aiud, nr. 

cadastral 71061, 
identificate potrivit planurilor de amplasament şi delimitare prezentate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, 
din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” – POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 
– “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. – “Dezvoltarea economiei sociale”, pe perioada 
implementării acestuia, a bunurilor imobile având datele de identificare prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia dezvoltare şi 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; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Consiliului local al municipiului Aiud; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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