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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public 

al judeţului Alba în domeniul public al oraşului Cugir 
 

 
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 24 februarie 2005; 
    Luând în dezbatere : 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public 
al judeţului Alba în domeniul public al oraşului Cugir, înregistrat sub nr.77 din 14 februarie 
2005, iniţiat de domnul Teodor-Florin Mărginean – vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

 - Raportul  nr.1569 din 11.02.2005 al Direcţiei tehnice privind propunerea de aprobare a 
trecerii unui imobil din domeniul public al judeţului Alba in domeniul public al oraşului Cugir; 

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Cugir nr  23/2005  privind acordul pentru trecerea 
imobilului „ Centru de plasament Cugir” din domeniul public al judeţului Alba şi din 
administrarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în domeniul 
public al oraşului Cugir şi în administrarea Consiliului local Cugir. 

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economică şi administrarea 
domeniului public şi privat;  
        Având în vedere prevederile : 

- Art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- art.104-(1), lit. “f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 

şi completările  ulterioare ; 
 În temeiul  art.109 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215 /2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta : 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 
           Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea 
Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în domeniul public al oraşului 
Cugir şi în administrarea Consiliului local Cugir a imobilului (parţial) înscris în domeniul public 
al oraşului Cugir, la poziţia nr.14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Cugir, identificat potrivit anexei - parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 
        Art.2. Poziţia nr.14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Alba, însuşit de către Consiliul judeţean Alba prin Hotărârea 46/2001, se modifică după cum 
urmează: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: Sediu „Complex de servicii comunitare destinat 
protecţiei copilului” Cugir ; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat la parterul imobilului din Cugir, 
str.Victoriei, nr.9, în suprafaţă construită de 166,85 mp.”  
  
      Art.3. Predarea-preluarea imobilului menţionat la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba  şi se comunică: 
 



            - Prefecturii  judeţului Alba ; 
            - Consiliului local al oraşului Cugir 
     - Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean 
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