
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 

Alba  
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în  data de 30  martie 2006; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Alba iniţiat de domnul preşedinte Ion DUMITREL;  
- Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Alba 
- Raportul nr.3186 /22 martie 2006 al Direcţiei tehnice la Proiectul de hotărâre privind 
completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba; 

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

domeniului public şi privat. 
Având în vedere : 

- Art. 6 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 
privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
aprobată prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
-  art.104 – (1), lit. f) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-   Hotărârea Consiliului jdueţean Alba nr.198 din 18 noiembrie 2004 privind înfiinţarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin reorganizarea Direcţiei Generale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, 
aprobarea numărului de personal, a statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare;  

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 

 
         Art.1. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Alba  cu bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în  anexa -  parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică : 

-  Instituţia Prefectului - judeţul Alba ; 
-  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba ; 
-  Consiliului local al oraşului Abrud ; 
-  Consiliului local al comunei Gârbova ;  
-  Direcţiilor  de specialitate din cadrul Consiliului  
  judetean Alba ; 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
Alba Iulia, 30 martie 2006                                           Contrasemnează, 
Nr. 60             SECRETAR GENERAL 

                                                                      Mariana HURBEAN 
 


