
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a imobilelor prevăzute pentru i 
mplementarea proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003. 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2006, 
Luând în dezbatere: 

             -  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a imobilelor prevăzute pentru implementarea 
proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003, înregistrat sub nr. 119 din 17 mai 2006, 
iniţiat de domnul Dan Coriolan Simedru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
            - Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 
3462/16.05.2006 privind propunerea de aprobare a achiziţionării unui număr de 12 imobile 
aferente proiectelor din  Programul PHARE 2003; 
            - Expunerea de motive privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a imobilelor prevăzute pentru implementarea 
proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003. 
           - Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 5364/17.05.2006 privind 
aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba a imobilelor prevăzute pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul PHARE 
2003; 
 Văzând: 
   - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat; 

Având în vedere prevederile : 
- dispoziţiilor art. 7 lit. “b”, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ; 
-  art. 125 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi 

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

şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
Art. 1.  Se aprobă achizitionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, reprezentată de domnul Sorin Valerian Chirilă, în calitate de director 
executiv, a unui număr de 12 imobile,  aferente Proiectelor finanţate prin programul PHARE 
2003, cu destinaţia de locuinţe protejate, după cum urmează: 

A. .PHARE/2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-12, Restructurarea Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos – 4 imobile;  

B. PHARE/2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-11, Restructurarea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Abrud – 3 imobile. 

C. PHARE/2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-10, Restructurarea Centrului de îngrijire 
pentru bătrâni Sebeş prin transferarea persoanelor cu dizabilităţi la 3 case de protecţie – 3 
imobile. 



D. PHARE/2003/005-551.01.04.01/NAPH-AB-09, Restructurarea Centrului de îngrijire 
pentru bătrâni Blaj prin transferarea persoanelor cu dizabilităţi la 2 case de protecţie – 2 imobile. 

Art. 2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba pentru a efectua demersurile legale referitoare la achiziţionarea 
imobilelor şi transcrierea dreptului de proprietate. 

Art.  3. Imobilele care se achiziţionează  constituie domeniul public al judeţului Alba  şi vor 
fi administrate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba vor pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică:  

-Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
PREŞEDINTE, 

             Ion DUMITREL 
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                                              Mariana HURBEAN 
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