
ROMANIA 
JUDE�UL ALBA 
CONSILIUL JUDE�EAN 
 
 

HOT�RÂRE 
pentru modificarea  Hot�rârii Consiliului jude�ean Alba nr. 87/2005 

 
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 pentru modificarea Hot�rârii Consiliului 

jude�ean Alba nr.87/2005; 
- Raportul nr. 3254/14.03.2007 al Direc�iei tehnice pentru modificarea Hot�rârii 

Consiliului jude�ean Alba nr.87/2005; 
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 –(4) lit “a” �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. 

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. I. Hot�rârea Consiliului jude�ean Alba nr. 87/2005 privind darea în administrare a unor  

bunuri-spa�ii din  imobilul situat administrativ în  municipiul Alba Iulia, Pia�a Iuliu Maniu nr.14, 
jude�ul Alba, modificat� �i completat� prin Hot�rârile Consiliului jude�ean Alba nr. 112/2005, 
130/2005, 185/2005 �i 267/2005 se modific� dup� cum urmeaz� : 
      1. Articolul 1 se modific� �i va avea urm�torul cuprins : 
 “Art. 1. Se aprob� darea în administrare Institu�iei Prefectului – jude�ul Alba, a bunului – spa�iu în 
suprafa�� total� de 362 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, Pia�a Iuliu Maniu 
nr.14 �i identificat în planul de situa�ie - anexa nr.1, pe o perioad� nedeterminat�, cu destina�ia de 
sediu al  Serviciului public comunitar jude�ean pentru eliberarea �i eviden�a pa�apoartelor simple �i 
a Serviciului public comunitar jude�ean regim permise conducere �i înmatriculare a vehicolelor. “ 
      2. Articolul 2 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
  “Art.2. Se aprob� darea în administrare Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a bunului – 
spa�iu în suprafa�� total� de 174,61 mp, situat la parterul �i etajul I al imobilului din municipiul 
Alba Iulia, Pia�a Iuliu Maniu nr.14 �i identificat în planul de situa�ie-anexa nr.2,  pe o perioad� 
nedeterminat�,  cu destina�ia de sediu al Serviciului public comunitar local de eviden�� a persoanei.” 
     3. Articolul 3 se modific� �i  va avea urm�torul cuprins: 
 “Art.3. Se aprob� darea în administrare Direc�iei publice de eviden�� a persoanei Alba, pe o 
perioad� nedeterminat�, cu destina�ia de sediu al acestei institu�ii a bunului – spa�iu în suprafa�� 
total� de 1168,39 mp situat la parterul �i etajul I al imobilului din municipiul Alba Iulia, Pia�a Iuliu 
Maniu nr.14 �i identificat în planul de situa�ie -anexa nr.3, precum �i a terenului aferent imobilului 
în suprafa�� total� de 336 mp, din care 336/892 mp cot� parte indiviz�, înscris în C.F. nr.20579 Alba 
Iulia  cu nr. top 866/2/XXXVII �i C.F. nr.21632 Alba Iulia cu nr. top 866/3/VI.”  



Art. II. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hot�râri, contractele de administrare 
încheiate de Consiliul jude�ean Alba cu Direc�ia public� comunitar� de eviden�� a persoanelor Alba, 
Institu�ia Prefectului – jude�ul Alba  �i Consiliul local al municipiului Alba Iulia, se vor prelungi 
prin act adi�ional, pe o perioad� nedeterminat�. 

Art. III. 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�uluAlba ; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia ; 
- Direc�iei publice comunitare de eviden�� a persoanelor Alba ; 
- Direc�iilor aparatul de specialitate al Consiliului jude�ean Alba. 
 

 
 PRE�EDINTE, 
            Ion DUMITREL 
 

      Contrasemneaz�, 
                                                                     SECRETARUL JUDE�ULUI                                                      

                  Mariana HURBEAN 
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