
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi transmiterii în administrarea acestei instituţii, a imobilului  situat în Municipiul 

Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba 

                     

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25 februarie 2013; 

      Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi transmiterii în administrarea acestei 

instituţii, a imobilului  situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate 

publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 2305/20.02.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea schimbării sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi transmiterii în administrarea acestei instituţii, a imobilului  situat în Municipiul 

Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, 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. 227 - 229 Cod civil; 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin reorganizarea Direcţiei Generale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Alba şi a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, aprobarea numărului 

de personal, a statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2007 privind aprobarea statului de funcţii, organigramei 

şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 77/2007 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 177/2012 privind aprobarea măsurilor referitoare la achiziţia 

unui imobil în favoarea domeniului public al judeţului 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 transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba, asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, 

nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba, înscris în C.F. nr. 75437 Alba Iulia cu nr. top. 4354/7/1/1 şi 

nr. cadastral C1, compus din clădire edificată în regim S+P+3E - având suprafaţa construită de 757,55 

mp şi terenul aferent – în suprafaţă de 911 mp, cu destinaţia de sediu, sens în care se va încheia un 

Contract de administrare. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba din imobilul situat în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, stabilit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 77/2007, în imobilul situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 

Decembrie 1918, nr. 68, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, se face prin 

Protocol, încheiat între părţile interesate. 

Art. 4. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 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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