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                                                           HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii termenului de dare în administrarea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Alba a imobilului - clădire (parţial) - situat în municipiul Blaj, Str. Timotei 
Cipariu , bloc T6- sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj 

 
 

 
 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 27 aprilie 2006; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de dare în         

administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a imobilului - clădire (parţial) - situat 
în municipiul Blaj, Str. Timotei Cipariu  bloc T6- sediu al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Blaj ; 

- Proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de dare în  administrarea Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Alba a imobilului - clădire (parţial) - situat în municipiul Blaj, Str. 
Timotei Cipariu  bloc T6- sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj 

- Raportul nr.3948/ 11.04./2006 al Direcţiei tehnice la Proiectul de hotarare privind propunerea 
de aprobare a prelungirii  termenului de dare în administrarea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Alba a imobilului - clădire (parţial) - situat în municipiul Blaj, Str. Timotei 
Cipariu, bloc T6- sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj ; 

Vazand: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia economica si administrarea 

domeniului public si privat. 
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; 

- art.104 –(1), litera " f"  şi ale art.125-(1) din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.109 – din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001cu modificarile si 
completarile ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în administrarea Parchetului de pe lîngă 

Tribunalul Alba  a  imobilului - clădire (parţial) - situat în municipiul Blaj, Str. Timotei Cipariu , 
bloc T6- sediu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, cu o perioadă de 8 ani, pana la data de 
1mai 2014. 

Art.2. Contractul de transmitere în administrare încheiat cu Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Alba se modifica  în mod corespunzător, prin act adiţional, în termen de 10 zile de la 
adoptarea  prezentei hotărârii . 

Art.3. Direcţia tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se înaintează şi comunică: 
- Institutiei Prefectului  - judeţul Alba ; 



- Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba; 
- Direcţiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judetean Alba; 

 
                 Presedinte, 
            Ion DUMITREL 

 
                                                                    Contrasemnează, 
                                                                  SECRETAR GENERAL  
                                                                     Mariana HURBEAN 

 
Alba Iulia, 27 aprilie 2006 
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