
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului Alba, asupra imobilului  situat în municipiul Alba Iulia,  
str. Mihai Viteazu nr. 2 

 

                    Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 aprilie 2007; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, asupra imobilului situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2; 
- Raportul nr. 4693 din 17 aprilie 2007 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

transmiterii dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, 
asupra imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu   nr. 2. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere  prevederile: 

- art. 91 – (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;   
- art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.46/2007 privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Alba ; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.126/2003 privind aprobarea Contractului cadru de transmitere  a 
dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită de la Consiliul judeţean Alba la instituţii publice 
asupra unor imobile din domeniul public al judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Alba, asupra imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, înscris în 
C.F. nr. 913 Alba Iulia, sub nr. top. 2006/2, 2007/2, 2008/1/2 şi 1892/1/2 şi în C.F. nr. 914 Alba Iulia, sub   
nr. top. 2008/2, 2009 şi 1892/2/2,  cu destinaţia de sediu. 

Art.2. În termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, între Consiliul judeţean Alba şi 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, se va încheia Contractul de transmitere  a 
dreptului de administrare asupra imobilului identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se modifică art.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean, nr.37 / 30.03.2007, 
care va avea următorul cuprins: 

„Art.7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are sediul în imobilul situat 
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, judeţul Alba, cod poştal 510093. Toate actele, facturile, 
anunţurile, publicaţiile etc, vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului”. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

             
 PREŞEDINTE, 
            Ion DUMITREL 

  Contrasemnează, 
                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                            

                       Mariana HURBEAN 
Alba Iulia,  26 aprilie 2007  
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