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HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare a bunului- spaţiu în suprafaţă de 223,03 mp,situat în imobilul din 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba 
 
 

 Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 ianuarie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind propunerea, înregistrat sub nr.34 din 14.01.2005, iniţiat de 
domnul Teodor-Florin Mărginean- vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
 - solicitarea nr.15985/2004 a Prefecturii judeţului Alba, înregistrată la Consiliul judeţean 
Alba sub nr.11248/16.12.2004, în vederea atribuirii unui spaţiu situat în imobilul din municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14 necesar pentru funcţionarea serviciului public comunitar judeţean 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple precum şi a serviciuliu public comunitar judeţean 
de regim permise auto şi înmatriculare a vehiculelor, care se vor organiza în conformitate cu 
prevederile H.G.nr.1693/2004 şi a H.G. nr.1767/2004 în cadrul aparatului propriu al Prefecturii 
Alba. 
 - raportul nr.375/14.01.2005 al Direcţiei tehnice privind propunerea de dare în administrare a 
bunului-spaţiu în suprafaţă de 223,03 mp, situat în imobilul din municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu 
Maniu nr.14, judeţul Alba; 
 Având în vedre prevederile: 
 - Hotărârii Guvernului României nr. 2079/2004 privind schimbarea destinaţiei unui imobil; 
 - art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 - Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.126/2003 prvind 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 ''g'' şi ale art.125- (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001; 
 În temeiul art.109- (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 adoptă prezenta  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1 Se aprobă darea în administrarea Prefecturii judeţului Alba, pe o perioadă de 2 ani, cu 
destinaţie de sediu al serviciului public comunitar judeţean pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi a serviciului public comunitar judeţean cu regim permise auto şi 
înmatriculare a vehiculelor din cadrul aparatului propriu al Prefecturii judeţului Alba, a bunului-
spaţiu în suprafaţă de 223,03 mp, identificat în planul de situaţie anexat, situat la parterul imobilului 
din municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.14, judeţul Alba, compus din subsol, parter şi etaj, 
imobil înscris în C.F.nr.21632 cu nr.top 866/3/VI. 
 Art.2 Predarea -preluarea spaţiului se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în 
termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 



Art.3 Direcţia tehnică şi Direcşia de dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului judeţean 
Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba, 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR GENERAL 
           Mariana HURBEAN 
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