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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, a unei cote 

părţi din bunul imobil, proprietate privată a judeţului Alba, situat la parterul şi mezaninul blocului 
32D, din municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei,  

cu destinaţia de sediu al acestei agenţii 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 24 martie 2011; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Centru, a unei cote părţi din bunul imobil, proprietate privată a judeţului Alba, 
situat la parterul şi mezaninul blocului 32D, din municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei, cu 
destinaţia de sediu al acestei agenţii; 

- Raportul nr. 2894/07.03.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, a unei cote părţi din 
bunul imobil, proprietate privată a judeţului Alba, situat la parterul şi mezaninul blocului 32D, din 
municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei, cu destinaţia de sediu al acestei agenţii. 

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), art. 119 şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.119/2003 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Alba 

cu Consiliul Local al municipiului Alba Iulia pentru realizarea în comun a obiectivului „Sediul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Centru”. 

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 însuşeşte valoarea totală a investiţiei, în sumă de 1.094.259,51 lei, actualizată la 
31.12.2010, pentru realizarea în comun a obiectivului „Sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Centru”, situat la parterul şi mezaninul blocului 32 “D”, din municipiul Alba Iulia,  Piaţa Consiliul Europei, 
înscris în C.F. colectivă nr. 35474 Alba Iulia, cu nr. cadastral 7898-C1-U9, având suprafaţa utilă totală de 
489,21 mp, 141,01/402,57 părţi din bunurile indivize comune şi 114,19/326 părţi teren. 

Art. 2. Se însuşesc sumele cheltuite din valoarea totală a investiţiei, menţionată la art. 1, după cum 
urmează : 
- suma cheltuită de Consiliul Judeţean Alba, în valoare de 863.952,85 lei, actualizată la 31.12.2010, 

reprezentând cota de participare de 78,95 % la lucrările comune cu Consiliul Local al municipiului Alba; 
- suma cheltuită de Consiliul Local al municipiului Alba, în valoare de 230.306,66 lei, actualizată la 

31.12.2010, reprezentând cota de participare de 21,05 % la lucrările comune Consiliul Judeţean Alba. 
Art. 3. Se declară ca aparţinând proprietăţii private a judeţului Alba, cota parte din bunul imobil, 

menţionat la art. 1, reprezentând 386,23 mp suprafaţă utilă, 111,33/402,57 părţi din bunurile indivize 
comune şi 90,15/326 părţi teren. 
  Art. 4. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, cu destinaţia de sediu, către Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru, a cotei părţi, menţionată la art. 3 din prezenta hotărâre, în valoare de 863.952,85 lei, 
actualizată la 31.12.2010, pe toată durata funcţionării acestei agenţii. 



Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică va 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; 
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
- Consiliului Local al municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE 
  Ion DUMITREL 

 
Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
         Mariana HURBEAN 
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