
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.87 din 30 

martie 2005 privind darea în administrare a unor  bunuri- spaţii , din  imobilul 
situat administrativ în  municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba 

  
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 mai 2005; 
    Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.87 din 30 martie 2005  privind darea în 
administrare a unor  bunuri- spaţii , din  imobilul situat administrativ în  municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba; 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
judeţean Alba nr.87 din 30 martie 2005 privind darea în administrare a unor  bunuri- 
spaţii, din  imobilul situat administrativ în  municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, 
judeţul Alba 

- raportul de specialitate nr. 4796/2005 al Direcţiei tehnice pentru modificarea şi  
completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.87 din 30 martie 2005 privind darea 
în administrare a unor  bunuri- spaţii , din  imobilul situat administrativ în  municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba; 

- văzând avizul favorabil al Comisiei nr.1- Comisia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului;  
     Având în vedere prevederile  

- art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 87/2005 privind darea în administrare a 
unor  bunuri- spaţii , din  imobilul situat administrativ în  municipiul Alba Iulia, Piaţa 
Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.112/2005 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.87 din 30 martie 2005 privind darea 
în administrare a unor  bunuri- spaţii , din  imobilul situat administrativ în  municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba; 

- art.104 –(1), litera " f"  şi "g" şi ale art.125-(1) din  Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/200 cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 

 
H O T Ă R Â R E 

Articol unic – Articolul 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba 
nr.87/30.03.2005 privind darea în administrare a unor  bunuri- spaţii din  imobilul situat 



administrativ în  municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba, modificată 
şi completată prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.112/2005 , se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins: 

„ Art.3.  Se aprobă darea în administrarea Direcţiei publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor Alba, pe o perioadă de 2 ani, cu destinaţia de sediu al acestei instituţii 
publice , a bunului – spaţiu în suprafaţă totală de 658,8 mp, situat la parterul şi etajul I al 
imobilului din municipiul Alba Iulia , Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba , identificat 
potrivit  planului de situaţie – anexa nr.3 precum şi a terenului aferent imobilului în 
suprafaţă totală de 336 mp, din care 336/892 mp cotă parte indiviză, înscris în C.F. 
nr.20579 Alba Iulia cu nr. top 866/2/XXXVII şi C.F. nr. 21632 Alba Iulia cu nr. top 
866/3/VI.” 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului  judeţului Alba ; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba ; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL                                                                                   
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                    SECRETAR GENERAL  

               Mariana Hurbean 
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