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HOTĂRÂRE 
privind reglementarea situaţiei patrimoniului administrat de Centrul Şcolar de Recuperare 

Abrud, ca urmare a desfiinţării acestei unităţi şcolare 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 septembrie 2010; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei patrimoniului 
administrat de Centrul Şcolar de Recuperare Abrud, ca urmare a desfiinţării acestei unităţi şcolare;  

- Raportul comun nr. 11704/15.09.2010 al Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei juridică 
şi administraţie publică la proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei patrimoniului 
administrat de Centrul Şcolar de Recuperare Abrud, ca urmare a desfiinţării acestei unităţi 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. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 7 –  (8), art. 10, art. 142 lit. b) şi art. 166 – (4) pct. 1 şi 2 din Legea învăţământului nr. 84/1995, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3064/25.01.2010 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor 
şcolare de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011. 

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. Ca urmare a desfiinţării Centrului Şcolar de Recuperare Abrud, începând cu anul               
şcolar 2010-2011, patrimoniul administrat de această unitate şcolară la data de 31 august 2010, 
proprietate privată a judeţului Alba, se transferă la Grupul Şcolar „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud,  
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Mijloacele fixe şi obiectele de inventar casate de Centrul Şcolar de Recuperare Abrud 
până la data de 31 august 2010, rămase nevalorificate prin casare sau nedistruse, se transferă în custodie 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art.3. Predarea-preluarea bunurilor identificate la art. 1 şi 2  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. Bugetul aferent unităţii şcolare desfiinţate, pe perioada septembrie – decembrie 2010, se 
transferă Grupului Şcolar „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, unitate şcolară cu personalitate juridică. 

Art.5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de 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; 
- Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba; 
- Grupului şcolar „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE 

           Ion DUMITREL 
   Contrasemnează, 

 p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                   Liliana NEGRUŢ 
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