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HOT�RÂRE 
privind darea în administrare Centrului jude�ean pentru conservarea �i 

promovarea culturii tradi�ionale Alba, a unor bunuri - spa�ii în suprafa�� total� de 
98,91  mp, din imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, jude�ul Alba 

 
 
Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin��  ordinar�  în data de 30 martie 2007; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive �i proiectul de hot�râre privind darea în administrare Centrului jude�ean 

pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, a unor bunuri - spa�ii în suprafa�� 
total�  de  98,91  mp, din  imobilul  situat  în  municipiul  Alba Iulia,  str. Regina  Maria,   nr. 6, 
jude�ul Alba; 

- Raportul comun nr. 3428/19.03.2007 al Direc�iei tehnice �i Direc�iei rela�ii publice �i 
informatic�, la proiectul de hot�râre privind darea în administrare Centrului jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, a unor bunuri - spa�ii în suprafa�� total� de   
98,91  mp, din imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria,  nr. 6, jude�ul Alba. 

            V�zând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 - Comisia economic� �i administrarea 

domeniului  public �i privat al jude�ului Alba. 
Având în vedere prevederile: 

- Art. 104 –(1) lit “c”,  art. 104 –(2) lit “c”,  art. 104 –(4) lit “a”‚  art. 104 –(5) lit “a - pct.4” �i art. 
125 – (1) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 

- Art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public� �i regimul juridic al acesteia cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.126/2003 privind aprobarea Contractului cadru de 
transmitere  a dreptului de administrare sau de folosin�� gratuit� de la Consiliul jude�ean Alba la 
institu�ii publice asupra unor imobile din domeniul public al jude�ului Alba. 

- Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr.73/2005 privind reorganizarea Centrului jude�ean pentru 
conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, aprobarea Regulamentului de organizare �i 
func�ionare,organigrama �i statul de func�ii. 

            În temeiul art.109 - (1) �i 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� prezenta: 

 
HOT�RÂRE 

 
Art. 1. Se aprob� darea în administrare, pe perioad� nedeterminat�, cu destina�ia de sediu, 

Centrului jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, a bunurilor–spa�ii, 
aferente corpului A, în suprafa�� util� total� de  98,91 mp, din imobilul situat în municipiul Alba 
Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, jude�ul Alba, cod po�tal 510103, proprietate public� a jude�ului Alba, 
înscris în   C.F. nr. 2833 Alba Iulia, sub num�r de ordine A+2 �i A+3, nr. top 854 �i 855. 

Art.2. Se modific� art.3 din Regulamentul de organizare �i func�ionare al Centrului jude�ean 
pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba, aprobat  prin Hot�rârea Consiliului 
Jude�ean, nr.73 / 24.02.2005, care va avea urm�torul cuprins: 

„Art.3. Centrul are sediul în imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, 
jude�ul Alba, cod po�tal 510103.Toate actele,facturile,anun�urile,publica�iile etc,vor con�ine 
denumirea complet� a institu�iei �i indicarea sediului”. 



  Art.3. Predarea-preluarea spa�iilor men�ionate la art. 1, se face pe baz� de protocol încheiat 
între p�r�ile interesate, în termen de 10 zile de la data adopt�rii prezentei hot�râri. 

 Art. 4. 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; 
- Centrului jude�ean pentru conservarea �i promovarea culturii tradi�ionale Alba; 
- Direc�iilor aparatului de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
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