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I. HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 
 

                                                                                                         
Hotararea nr.18 din 17.02.2013, privind includerea unor bunuri in Inventarul proprietatii private 
a Judetului Alba si aprobarea concesionarii acestora catre S.C. APA-CTTA S.A. 

 

Hotararea nr.19 din 17.02.2013, privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat al Judetului Alba, scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a “Conductei de 
refulare” apartinatoare fostelor surse locale de alimentare cu apa, Sursa puturi forate Barabant si 
Sursa dren Barabant 

 

Hotararea nr.20 din 17.02.2013, privind aprobarea darii in administrare Colegiului Judetean al 
Medicilor Alba a unor bunuri-spatii, situate la parterul cladirii din Municipiul Alba Iulia, 
str.Lucian Blaga nr.8, precum si a terenului aferent imobilului 

 

Hotararea nr.21 din 17.02.2013, pentru prelungirea aplicarii prevederilor Hotararii Consiliului 
Judetean Alba nr.30/2008 privind aprobarea darii in folosinta gratuita Asociatiei SM SPEROMAX 
ALBA a unui bun-spatiu, situat in cladirea “Birou internari”, apartinatoare imobilului din 
Municipiul Alba Iulia, str.Unirii nr.1-3, proprietate publica a Judetului Alba 

 

Hotararea nr.22 din 17.02.2013, privind cuprinderea unui imobil in Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului public al Judetului Alba 

 

Hotararea nr.23 din 17.02.2013, privind desemnarea unui consilier judetean in Autoritatea 
Teritoriala de Ordine Publica Alba 

 

Hotararea nr.24 din 17.02.2013, privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii 
Consiliului Judetean Alba nr.197/27 noiembrie 2012 

 

Hotararea nr.25 din 17.02.2013, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Alba 
in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Alba 

 

Hotararea nr.26 din 17.02.2013, privind alocarea sumelor necesare desfasurarii reuniunilor 
Prezidiului si Biroului Adunarii Regiunilor Europene (ARE) in Judetul Alba si pentru aniversarea 
a 45 de ani de la infiintarea Judetului Alba 

 

Hotararea nr.27 din 17.02.2013, privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru 
autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean Alba precum si pentru autovehiculele din 
parcul auto al Serviciului Public Judetean Salvamont Alba 

 

Hotararea nr.28 din 17.02.2013, privind aprobarea derularii Proiectului Pilot privind 
imbunatatirea activitatii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu domiciliul/resedinta in 
zona Muntilor Apuseni 

 

 
II. DISPOZITII ALE PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 

 
Dispozitia nr.11 din 24.01.2013, privind aprobarea retragerii licentei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Dostat-
Boz-Sebes, operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

 

Dispozitia nr.12 din 25.01.2013, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a 
numelui doamnei Voina Liliana Veronica 

 

Dispozitia nr.18 din 31.01.2013, privind admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativa, a 
numelui domnului Iancu Catalin 

 

Dispozitia nr.22 din 06.02.2013, privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea  



  

serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Valea 
Alba-Abrud-Rosia Poieni (Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice 
Apuseni SRL 
Dispozitia nr.23 din 06.02.2013, privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de 
Aries-Rosia Poieni (Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni 
SRL 

 

Dispozitia nr.24 din 06.02.2013, privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Abrud-
Cimpeni-Rosia Poieni (Dealul Piciorului), operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni 
SRL 

 

Dispozitia nr.29 din 14.02.2013, privind aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba 
Iulia-Sintimbru, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a judeţului Alba şi aprobarea 

concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A. 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 

private a judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A..; 

- Raportul de specialitate nr. 1488/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a judeţului Alba şi aprobarea 

concesionării acestora către S.C. APA–CTTA  S.A.. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare                           

nr. 1968-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către S.C. APA–CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire Dezvoltare, cuprinse în 

anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Bunurile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, se concesionează către Societatea 

Comercială APA–CTTA S.A.. 



Art. 3. Redevenţa, recalculată, pentru toate bunurile din domeniul privat al judeţului Alba, 

concesionate către S.C. APA–CTTA S.A., este în valoare de 27.515,77 lei/lună.  

Art. 4. 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; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 17 februarie 2013 

Nr. 18 



                    

                          Anexa    

                         la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

              nr. 18 din 17 februarie 2013 

 
 
 
                                             
 
 
 
                           

LISTA  

CU  BUNURILE ACHIZIŢIONATE DE CĂTRE S.C. APA–CTTA S.A. 

DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE,  

CARE SE CUPRIND ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEŢULUI ALBA  

 
 
Nr. 
crt. 

Denumire mijloc fix U.M. Cant. 
 

Preţ 
Unitar 

[lei] 

Valoare 
Inventar 

[lei] 
1 Plotter CANON IPF 760 cu stand 

 
Buc. 1 5.725,00 5.725,00 

2 Motor, cap printare şi cartuşe de 
imprimare pentru reparaţie capitală 
Plotter CANON IPF 700 A0 large 
format printer DYE 

  6.535,00 6.535,00 

 
TOTAL: 

 
12.260,00 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterii din 

funcţiune şi valorificării prin casare a “Conductei de refulare” aparţinătoare fostelor surse locale de 

alimentare cu apă, Sursa puţuri forate Bărăbanţ şi Sursa dren Bărăbanţ 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a “Conductei de refulare” 

aparţinătoare fostelor surse locale de alimentare cu apă, Sursa puţuri forate Bărăbanţ şi Sursa dren 

Bărăbanţ; 

- Raportul de specialitate nr. 1489/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, scoaterii 

din funcţiune şi valorificării prin casare a “Conductei de refulare” aparţinătoare fostelor surse locale de 

alimentare cu apă, Sursa puţuri forate Bărăbanţ şi Sursa dren Bărăbanţ. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- O.G. nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcātuiesc domeniul public al statului şi al unitāţilor administrativ–

teritoriale, aprobatā prin Legea nr 246/2001; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- H.G. 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, poziţia 

cu nr. crt. 107; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare către Societatea Comercialã  APA–CTTA S.A.; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1968-

12770/2008 – Anexa nr. 2. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Alba, în vederea 

scoaterii din funcţiune şi valorificarii prin casare de către S.C. APA–CTTA S.A, a “Conductei de refulare” 

aparţinătoare fostelor surse locale de alimentare cu apă, Sursa puţuri forate Bărăbanţ şi Sursa dren Bărăbanţ. 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 107, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judetului 

Alba, atestat prin  Hotărârea Guvernului  nr. 974/2002, se abrogă. 

 Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 18, din Lista bunurilor proprietate publică, aferente Serviciilor de apă şi 

canalizare din Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, se abrogă. 

   Art. 4. 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; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A.; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” ; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 17 februarie 2013 

Nr. 19 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a unor bunuri-

spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum şi a 

terenului aferent imobiulului 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Colegiului 

Judeţean al Medicilor Alba, a unor bunuri-spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba 

Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum şi a terenului aferent imobiulului; 

- Raportul de specialitate nr. 1490/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a unor 

bunuri-spaţii, situate la parterul clădirii din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, precum 

şi a terenului aferent imobiulului. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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; 

- Contractului de administrare nr. 6748-42/2010,  încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Colegiul 

Judeţean al Medicilor Alba. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a cabinetelor 

de la parterul clădirii situate în Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, după cum urmează: 



Cabinetul nr. 1, având suprafaţa utilă de 20,27 mp, înscris în C.F. nr. 78134-C1-U1 Alba Iulia, cu nr. 

top. 2014/7/1/a/I şi Cabinetul nr. 2, având suprafaţa utilă de 10,56 mp, înscris în C.F. nr. 78134-C1-U4 

Alba Iulia, cu nr. top. 2014/7/1/a/II, pentru care au încetat contractele de concesiune încheiate cu 

medicii de familie.  

Art. 2.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a bunurilor-

spaţii, în suprafaţă utilă totală de 30,83 mp, aferente celor două cabinete menţionate la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a bunului-spaţiu, 

în suprafaţă utilă de 11,46 mp, proprietate publică a judeţului Alba, situat la parterul clădirii din 

Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, reprezentând cota parte din suprafaţa de folosinţă 

comună,  aferentă celor două cabinete menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Se aprobă darea în administrare Colegiului Judeţean al Medicilor Alba, a terenului 

aferent imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, având suprafaţa totală - 

construită şi neconstruită de 1.428 mp, înscris în C.F. nr. 78135 Alba Iulia, cu nr. top. 2014/7/1 şi 

2014/7/2, proprietate publică a judeţului Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunurilor, menţionate la art. 1-4, se face prin Protocol, încheiat între 

părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 6. Contractul de administrare nr. 6748-42/2010,  încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Colegiul Judeţean al Medicilor Alba, se modifică prin Act adiţional, în mod corespunzător. 

Art. 7.  Direcţia relaţii publice şi informatică va 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; 

- Colegiului Judeţean al Medicilor Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 17 februarie 2013 

Nr. 20 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008  

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX ALBA, a unui bun-

spaţiu, situat în clădirea “Birou Internări”, aparţinătoare imobilului din Municipiul Alba 

Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei 

SM SPEROMAX ALBA, a unui bun-spaţiu, situat în clădirea “Birou Internări”, aparţinătoare 

imobilului din Municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 1491/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 30/2008  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM SPEROMAX 

ALBA, a unui bun-spaţiu, situat în clădirea “Birou Internări”, aparţinătoare imobilului din 

Municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008  privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei 

SM SPEROMAX ALBA a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp, din incinta Secţiei de 

neurologie şi psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 



HOTĂRÂRE 

Art.1. Se prelungeşte până la data de 6 martie 2018, aplicarea prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 30/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei SM 

SPEROMAX ALBA, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă de 27,2 mp, situat în clădirea “Birou 

Internări”, aparţinătoare imobilului din Municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică 

a judeţului Alba. 

Art.2. Contractul de comodat nr. 2978–2/06.03.2008, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Asociaţia SM SPEROMAX ALBA, se prelungeşte prin Act adiţional, în mod corespunzător. 

Art.3. Direcţia relaţii publice şi informatică va 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; 

- Asociaţiei SM SPEROMAX ALBA; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 17 februarie 2013 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba;   

- Raportul de specialitate nr. 1492/04.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul 

de hotărâre privind cuprinderea unui imobil în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al judeţului Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

   Având în vedere  prevederile: 

- Art. 91 – (1) lit. c) şi (5) lit. a), pct. 4 şi 10 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 9/2013 privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului 

Local al municipiului Blaj pentru transmiterea unui bun imobil, din domeniul public al 

municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al 

judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 36/2013 privind completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Blaj şi aprobarea transmiterii unui bun 

imobil, din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Blaj, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 



HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se declară ca aparţinând proprietăţii publice al judeţului Alba, parterul clădirii “Palatul 

Cultural”, imobil situat administrativ în Municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr. 7, Judeţul Alba, înscris sub 

denumirea de “Apartamenul nr. 1” în C.F. nr. 71876-C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1. 

Art. 2.  Bunul imobil, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, se cuprinde la poziţia cu nr. crt. 

199  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, având datele de 

identificare  prezentate în anexa – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se 

face prin protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea provizorie în 

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, identificat la art. 1 şi art. 2 din 

prezenta hotărâre, în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a dreptului de administrare în 

favoarea Consiliului Judeţean Alba  

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică va 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; 

- Consiliului Local al municipiului Blaj; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 17 februarie 2013 

Nr. 22 



                                                                                                                                                                           Anexa     
                                la  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
                                                                                                                                                                                   nr. 22 din 17 februarie 2013 

 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilului cuprins la poziţia cu nr. crt. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba  

 
Secţiunea  I 

Bunuri imobile  
Nr 
Crt 

Codul  
de  

Clasificare 

Denumirea  
Bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândirii sau, 

după caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
199 1.6.2. Palatul  

Cultural - parţial şi 
terenul aferent 

Imobil-parţial, situat administrativ în Municipiul Blaj, Piaţa 1848, 
nr. 7, Judeţul Alba, constând din Parterul clădirii cu suprafaţa 
construită de 996 mp, înscris sub denumirea de “Apartamenul nr. 1” 
în C.F. nr. 71876-C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1, având 
suprafaţa utilă totală de 806,06 mp, 20836/40916 cote părţi din 
suprafaţa de folosinţă comună şi 6381/12530 cote părţi din terenul 
aferent imobilului, în suprafaţă de 1.253 mp. 
 
Vecinătăţi: 
La Nord - Piaţa 1848 
La Sud – Proprietăţi private 
La Vest – Str. Petru Pavel Aron 
La Est – Căminul pentru persoane vârstnice Blaj 
 

2013 25.000,00 Domeniul public al 
judeţului Alba 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17 februarie 2013; 
 Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier 
judeţean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba; 
 - proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Alba; 

- raportul nr. 11613/06.02.2013 al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor 
publice. 

Vazând: 
              - avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – Comisia administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
• art. 17 – (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române; 
• art.  9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale 

de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
787/2002; 

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

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Alba a domnului Dîrzu Ioan 

Art.2. Domnul consilier judeţean Puşcă Nicolae se desemnează să facă parte din 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba,  înlocuindu-l pe  domnul Dîrzu Ioan,  care a 
pierdut această calitate. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.134/2012 se modifică în mod 
corespunzător. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului  -  judeţul  Alba; 
- Consilierului judeţean desemnat să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba; 
- Autorităţii  Teritoriale  de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

             PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL 

                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                MARIANA HURBEAN  
 
 
 
Alba Iulia, 17.02.2013 
Nr. 23 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                   

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 

197 din 27 noiembrie 2012 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 17 februarie  2013; 
      Luând în dezbatere: 
      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012;  
      -Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, înregistrat sub nr. 26 din 6 februarie 2013; 
      -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 1695/07.02.2013 la Proiectul de hotărâre 
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 
27 noiembrie 2012;  
       Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia administratie publică locală, 
juridică si ordine publică; 
       Având în vedere: 
     -Art. 16-(1) si art.17-(2), lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     -Art. 91-(1), lit. d) si alin. (5), pct. 13 al aceluiasi articol din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale numărul  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                
                                                      HOTĂRÂRE: 
 
      Art. unic. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean 
Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, în sensul că în Programul de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judetul Alba, prevăzut în 
anexa nr. 3 la hotărâre, la traseul cod 13: Aiud-Lopadea Nouă-Turdas, rubrica dus/sosire se va citi 
18:10 în loc de 17:40 iar la traseul cod 14: Aiud-Lopadea Nouă-Hopârta, rubrica dus/sosire se va 
citi 08:30 în loc de 08:40.  
   
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
 
      -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
      -Agentiei Alba a Autoritătii Rutiere Române-A.R.R.; 
      -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 
 
PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                         Mariana Hurbean                                                                                              
Alba Iulia, 17 februarie 2013 
Nr. 24 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate Alba 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de  17  februarie  2013; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei  juridică şi administraţie publică nr. 1658/06.02.2013 

Văzând: 
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 391/12.10.2012 privind suspendarea 

raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani  al doamnei Grădinariu 
Raluca Elena; 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 6 – sănătate şi protecţie 
socială; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.287 alin.(1) lit. ”a”,  alin.(2) şi alin. (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se revocă doamna Grădinariu Raluca Elena – consilier juridic în cadrul Direcţiei 
juridică şi administraţie publică din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei de 
Asigurări de Sănătate  Alba. 

Art.2 Se numeşte domnul Bumb Sorin Ioan – administrator public în funcţia de membru în 
Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate  Alba până la expirarea mandatului în 
curs. 
 Art.3. Începând cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr.100/24 iunie 2010 îşi încetează aplicabilitatea.  
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Casei de Asigurări de Sănătate  Alba; 
 -Domnului Bumb Sorin Ioan; 
 -Doamnei Grădinariu Raluca Elena; 
 -Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
 - Direcţia Dezvoltare- Bugete  
 
   PREŞEDINTE,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
 ION DUMITREL                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI            

                                                                                                           MARIANA HURBEAN 
 

 
 
 
Alba Iulia, 17 februarie  2013 
Nr.25 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumelor necesare desfăşurării reuniunilor 

Prezidiului si Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE), în Judeţul Alba 
şi pentru aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Judeţului Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 
Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la Proiectul de Hotărâre privind alocarea sumelor necesare desfăşurării 
reuniunilor Prezidiului si Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE), în Judeţul Alba şi pentru 
aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Relatii Publice si Informatică, respectiv al Directiei 
Dezvoltare si Bugete, nr. 1.829/11.02.2013. 

 Ținând cont de prevederile: 
- Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 7 din data de 22 aprilie 1994 privind aderarea Judeţului Alba 

la Adunarea Regiunilor Europene; 
- Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 212 din 20 decembrie 2007 privind Încheierea unui Acord de 

cooperare între Judetul Alba si ARE. 
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1: Comisia dezvoltare economica, bugete, strategii. 
Având în vedere prevederile:  

- Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 91 (1), litera „b”  şi (6), literele„a” şi „c” din Legea administraţiei publice locale    nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 97 si 115 (1), litera „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 160.000 lei pentru desfăsurarea Reuniunilor Prezidiului si Biroului 
Adunării Regiunilor Europene (ARE), în Judeţul Alba, în perioada 20-22 februarie 2013.       
 
Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei pentru desfăsurarea manifestărilor dedicate aniversării a 45 
de ani de la înfiinţarea Judeţului Alba. 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Direcţia Relatii Publice si Informatică si 
Directia Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 
         PREŞEDINTE, 
        ION DUMITREL                              
                                                                                                                                          Contrasemnează,                                                                                                             
                                                                                                                            SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                                                   MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 17 februarie 2013 
Nr. 26 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele  

din parcul auto al Consiliului judetean Alba, precum si pentru autovehiculele 
 din parcul auto al Serviciului Public Judetean Salvamont Alba 

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.02.2013; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanti 
pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului judetean Alba, precum si pentru 
autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Judetean Salvamont Alba; 

• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică si al Directiei 
Dezvoltare si Bugete, nr. 1460/01.02.2013. 

Având în vedere prevederile: 
• art.91-(1) lit.”f”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare; 
• Ordonanta nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile 

administratiei publice si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare 

interinstituţională. 
 

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

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se stabileste consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al 

Consiliului judetean Alba, precum si pentru autovehiculele din parcul auto al Serviciului Public Judetean 
Salvamont Alba, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art.  2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.03.2013; 
Art. 2. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia relaţii publice şi 

informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete; 
- Serviciului Public Judetean Salvamont Alba. 

 
  Preşedinte,  
Ion DUMITREL 

                                                              Contrasemnează, 
    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

Mariana HURBEAN 
    
 
Alba Iulia, 17.02.2013 
Nr. 27 



Anexa  
la Hotărârea  nr. 27/2013 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

NORMATIVUL 
 

privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto  
al Consiliului județean Alba, precum și pentru autovehiculele din parcul auto  

al Serviciului Public Județean Salvamont Alba 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înmatriculare 

Marca 
Categoria de 

folosință 

Cota 
propusă 
-  litri - 

1 AB 01 PCJ OPEL VECTRA Transport persoane 150 
2 AB 01 CJA VOLKSWAGEN JETTA Transport persoane 150 
3 AB 02 CJA DAEWOO LEGANZA Transport persoane 150 
4 AB 03 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 
5 AB 04 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 
6 AB 07 CJA DACIA LOGAN Control trafic 400 
7 AB 09 CJA DACIA LOGAN Transport persoane 150 
8 AB 11 CJA VOLKSWAGEN JETTA Transport persoane 150 
9 AB 14 CJA DACIA DOUBLE 1,9 D Autoutilitara 200 
10 AB 15 CJA FIAT DOBLO Control trafic 600 
11 AB 24 CJA MERCEDES BENZ Microbuz persoane 150 
12 AB 25 CJA FIAT DOBLO Control trafic 600 
13 AB 07 WMS MITSUBISHI L200 Autoutilitara 400 
14 AB 30 CJA FIAT DOBLO Autoutilitara 200 
15 AB 71 WPY DACIA DUSTER Autoutilitara 400 
16 AB 28 CJA DACIA DUSTER Control trafic 400 
17 AB 26 CJA RENAULT  IV Bibliobuz 600 
18 AB 03 WHW DACIA DUSTER Autoutilitara 400 
19 AB 05 HEP DACIA DOUBLE 1,9 D Autoutilitara 400 
20 AB 05 XBV LADA NIVA Autoutilitara 400 
21 AB 06 HZN LAND ROVER Autoutilitara 400 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea derulării Proiectului pilot privind îmbunătăţirea activităţii de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor 

Apuseni 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea derulării Proiectului 
pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 
domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni;  

- Referatul DGASPC Alba nr. 1024/08.02.2013 pentru aprobarea derulării Proiectului 
pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 
domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare, bugete 
Având în vedere dispoziţiile: 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap actualizată; 

- HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
actualizată; 

- HG nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Ordinul Ministrului Muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/23.08.2012  privind 
aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în 
grad şi tip de handicap. 

Văzând avizul favorabil al  Comisiei nr.6-Sanatate si protectie sociala. 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 – (1) ŞI Art. 115 – (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

Hotărâre: 

Art.1  Se aprobă derularea Proiectului pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni; 

Art.2  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va desfăşura 
activităţile aferente îndeplinirii obiectivelor proiectului pilot-anexă la prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Consiliilor Locale din zona Munţilor Apuseni. 
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