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HOTĂRÂRE 

privind acceptarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei  
oferte de donaţie mobiliară 

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 martie 2011; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul Judeţean 
Alba a unei oferte de donaţie mobiliară; 
 - Raportul  de specialitate nr.3117/11.03.2011 al Compartimentului Relaţii Internaţionale şi 
Protocol. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- „Comisia dezvoltare 
economica, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională”. 
 Văzând: 
 - Convenţia de cesiune cu titlu gratuit a autovehiculului - bibliobus- formulată de 
Departamentul La Manche, Franţa. 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art.1. Se acceptă oferta de donaţie a unui bun mobil, constând într-un autovehicul –bibliobus- 
marca Renault, tip S160, făcută de către Departamentul La Manche, Franţa în favoarea Judeţului Alba, 
potrivit Convenţiei de cesiune cu titlu gratuit a bibliobusului de la Departamentul La Manche, Franţa -  
conform anexei -parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Convenţia de 
cesiune cu titlu gratuit, menţionată la art.1. 
 Art.3. Bunul donat va deveni proprietatea privată a Judeţului Alba si va fi înregistrat în 
evidenţele contabile la valoarea prevăzută în Convenţia de cesiune. 
 Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba se va completa în 
mod corespunzător. 
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează la: 
 - Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 
 - Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba.  
 - Departamentul La Manche, Franţa. 
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	 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- „Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii şi cooperare interinstituţională”.

