
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 

Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra a două clădiri în care 
au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi a schimbării destinaţiei spaţiilor din 
aceste clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului 

          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de 
administrare de la Consiliul Judeţean Alba la Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, asupra a două clădiri în care au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi 
a schimbării destinaţiei spaţiilor din aceste clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al 
Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului; 

- Raportul de specialitate nr. 5898/14.05.2012 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba 
la Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra a două clădiri în care 
au funcţionat unităţi de învăţământ special, precum şi a schimbării destinaţiei spaţiilor din aceste 
clădiri, ca urmare a primirii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 
Sportului. 

   Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia de dezvoltare urbanistică, organizarea 
şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere  prevederile: 

- Art. 91, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a), alin. (5), pct. 2, art. 119 şi art. 123, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 112, alin. (3) şi (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 
- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările 
ulterioare, Anexa nr. 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, 
poziţiile cu nr. crt. 21 şi nr. crt. 22. 

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

 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra clădirii “Cămin şcoală”, 
situată în Oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-4, proprietate publică a judeţului Alba în care în care a 
funcţionat Centrul Şcolar de Recuperare Abrud şi Centrul de Plasament nr. 2 Abrud, înscrisă în C.F. 
nr. 72694 Abrud, cu nr. cad. 72694-C7, edificată în regim P+3, cu suprafaţa construită de 618 mp. 

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra clădirii “Şcoala specială”, 
situată în Satul Sîncrai, aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei Mureşanu nr. 100, proprietate 
publică a judeţului Alba, în care în care a funcţionat Şcoala Specială Sîncrai, înscrisă în C.F. nr. 70706 
Aiud, cu nr. cad. 70706-C6, edificată în regim S+P+1, cu suprafaţa construită de 962 mp. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor imobile menţionate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, 
se face prin Protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate. 

Art. 4. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor din clădirile menţionate la art. 1 şi art. 2 ale 
prezentei hotărâri, din spaţii de “învăţământ şi găzduire” în spaţii “pentru asistenţa socială a 



persoanelor cu handicap”, potrivit Avizului conform emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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 din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

      Mariana HURBEAN 
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