
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
HOTĂRÂRE privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog a bunului - 
spaţiu în suprafaţă de 113,05 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “E”–
Clădire Club din municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  22 decembrie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog a bunului - spaţiu în suprafaţă de 113,05 mp, situat la 
etajul I al corpului de clădire “E” – Clădire Club din municipiul Alba Iulia, Str. 
Unirii nr.1-3, judeţul Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog a 
bunului - spaţiu în suprafaţă de 113,05 mp, situat la etajul I al corpului de clădire 
“E” – Clădire Club din municipiul Alba Iulia, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba; 

- Raportul nr.  13484 / 13.12.2005 al Direcţiei tehnice privind aprobarea dării în 
administrare Agenţiei Naţionale Antidrog a bunului - spaţiu în suprafaţă de 113,05 
mp, situat la etajul I al corpului de clădire “E” – Clădire Club din municipiul Alba 
Iulia, Str. Unirii nr.1-3, judeţul Alba; 

- Solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată la Consiliul judeţean Alba cu 
nr.12575/2005 în vederea atribuirii unui spaţiu pentru funcţionarea Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

       Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi 

administrarea domeniului public şi privat. 
Având în vedere prevederile: 

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

- 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; 

- 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; 

 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, organ de specialitate 
din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a bunului - spaţiu în suprafaţă de 113,05 
mp, situat la etajul I al corpului de clădire “E” – Clădire Club din municipiul Alba Iulia, Str. 
Unirii nr.1-3, aparţinând domeniului public al judeţului Alba, pentru funcţionarea Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba – structură teritorială a Agenţiei Naţionale 
Antidrog.    

Art.2. Bunul – spaţiu menţionat la art. 1 se dă în administrare pe o perioadă de 5 ani. 



Art.3. Predarea- preluarea bunului-spaţiu, menţionat la art.1, se face pe bază de protocol de 
predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art.4. Direcţia tehnică şi Direcţia dezvoltare bugete vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog - Alba; 
- Agenţiei Naţionale Antidrog – Bucureşti ; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE, 

            Ion DUMITREL 
 
                       Contrasemnează, 

                                                               SECRETAR GENERAL  
                                                                           Mariana HURBEAN 
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