
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind modificarea i completarea prevederilor art.2 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba
nr.131/2004 privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a imobilului situat administrativ în

municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr.12

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar   în data de 31.08.2006;
Luând în dezbatere:
• Expunerea de motive la proiectul de hot râre privind modificarea i completarea  prevederilor

art.2 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.131/2004 privind aprobarea d rii în folosin
gratuit  a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr.12 ;

• Proiect de hotarare privind modificarea i completarea prevederilor art.2 din Hot rârea
Consiliului jude ean Alba nr.131/2004 privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a imobilului
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr.12;

• Raportul de specialitate al Direc iei tehnice nr. 9817/ 28.08.2006  la proiectul de hot râre
privind modificarea i completarea  prevederilor art.2 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba
nr.131/2004 privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a imobilului situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr.12 ;

• Adresa nr.9031-6860/2006 a Agen iei Pentru Dezvoltare Regional  Centru ; V zând:
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Comisia economic i administrarea

domeniului public i privat al jude ului;
Având în vedere prevederile :

• Art. 126 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001 cu modific rile i complet rile
ulterioare;

• Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regional  în România ,cu modific rile i complet rile
ulterioare;

• Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr.131/2004 privind aprobarea d rii în folosin  gratuit
a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.Decebal nr.12;
În temeiul art. 109 i art.120^7 din Legea administra iei publice locale, nr.215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

       HOT RÂRE

Art.1. Prevederile art.2 din Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.131/2004 se modific i
se completeaz  dup  cum urmeaz :
    ,, Art.2 – (1) Darea în folosin  gratuit  a imobilului situat administrativ în   municipiul    Alba
Iulia, str.Decebal nr.12, proprietate privat  a jude ului Alba, se face pe o perioad  de 45 de ani de la
data adopt rii prezentei hot râri, în vederea efectu rii de c tre Agen ia pentru Dezvoltare Regional
Centru a unor lucr ri de reabilitare a acestui imobil precum i a unor lucr ri de construc ii noi.
                     (2) În cazul în care pân  la 31.12.2008 Agen ia pentru Dezvoltare Regional  Centru nu
prezint  contract de finan are pentru lucr rile men ionate în alineatul (1),  se va reveni la perioada
de 10 ani, de dare în folosin  gratuit  a imobilului, prev zut  în Hot rârea nr.131/2004 a
Consiliului jude ean Alba.
                    (3) În situa ia în care Agen ia pentru Dezvoltare Regional  Centru î i  va schimba
sediul din imobilul situat în Alba Iulia, str. Decebal nr.12, jude ul Alba sau dup  expirarea
termenului de folosin  gratuit  prev zut în alineatul (1), terenul, construc iile existente i
construc iile noi, aferente acestui imobil, r mân în proprietatea privat  a jude ului Alba.”



 Art.2. În termen de 20 de zile de la data adopt rii prezentei hot râri se va încheia Actul
adi ional la contractul de comodat nr.7278-7334/23.08.2004.

Prezenta  hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
1. Institu iei Prefectului- jude ul Alba ;
2. Direc iilor din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba;
3. Agen iei pentru Dezvoltare Regional  Centru .

  PRE EDINTE
ION DUMITREL Contrasemneaza,
                              p.SECRETARUL JUDE ULUI ALBA
                                                                  Liliana  NEGRU

Alba Iulia, 31 .08.2006
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