
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 95/2004 privind administrarea

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 2

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin   ordinar   în data de 28 septembrie 2006;

Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive i proiectul de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean
Alba nr. 95/2004 privind administrarea  imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr.
2;

- Raportul nr. 10902/21.09.2006 al Direc iei tehnice la proiectul de hot râre pentru modificarea
Hot rârii Consiliului jude ean Alba nr. 95/2004 privind administrarea  imobilului situat în
municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 2.

zând :
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic i administrarea

domeniului public i privat.
Având în vedere prevederile :
- Art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu

modific rile i complet rile ulterioare;
- Art. 104 –(1) lit “c”, art 104 –(4) lit “a” i art. 125 din Legea administra iei publice locale

nr.215/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În temeiul art.109 i 120^7 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001, cu

modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

         Art. I. Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 95/2004 se modific i se completeaz  dup
cum urmeaz :

1. Articolul 2 se modific i va avea urm torul cuprins:
„Art. 2. Se aprob  darea în administrare Universit ii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a
imobilului cl dire i teren, situat în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 2, având datele de
identificare prev zute în Anexa nr. 1, parte integrant  a prezentei hot râri”
2. Articolul 3 se abrog .
3. Articolul 4 se modific i va avea urm torul cuprins:
„Art. 4. Se aprob  con inutul contractului-cadru de dare în administrare a imobilului
prezentat la art.2, potrivit Anexei nr. 2, parte integrant  a prezentei hot râri”
4. Articolul 5 se modific i va avea urm torul cuprins:

 “Art. 5. Direc ia tehnic  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.”
Art. II. Direc ia tehnic  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.

Prezenta hot râre se public   în Monitorul Oficial al jude ului Alba  i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Alba;
- Universit ii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
- Direc iilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului jude ean Alba.

 PRE EDINTE
Ion DUMITREL

  Contrasemneaz ,
                                                                     SECRETAR GENERAL
Alba Iulia, 28 septembrie                                            Mariana HURBEAN
Nr. 188


