
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea cumpărării de către Direcţia generală de asistenţă socială 
şi protecţia copilului Alba a două imobile în vederea înfiinţării de locuinţe  

protejate pentru persoane cu dizabilităţi 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinara la data de 28.02.2007; 
Luând în dezbatere: 

               -    Proiectul de hotărâre privind achizitionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba, a două imobile  în vederea înfiinţării de locuinţe protejate pentru 
persoane cu dizabilităţi, iniţiat  de domnul Ion Dumitrel, preşedinte  al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 38/19.02.2007 ; 
- Referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 

nr.2061/19.02.2007; 
- Raportul  de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr.2071/19.02. 2007;  
- Văzând avizul favorabil  al Comisiei de specialitate nr.1- economică şi administrarea 

domeniului public şi privat 
Având în vedere prevederile art. 104, alin (1), litera „e”, alin. (6)litera „a” şi art.114(1)  din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 109 şi art.120^7  lit. ”c” din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică  

locală  , 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 general, a unui 
număr de 2 imobile, în vederea înfiinţării de locuinţe protejate. 

 Art.2:. Se împuterniceşte dl. Sorin – Valerian Chirilă, directorul general 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.3: 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, 

                 Secretarul judeţului  
                                                                                          Mariana HURBEAN 
 
 

Alba Iulia, 29.02.2007 
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