
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 156/2012;  

- Raportul de specialitate nr. 3360/13.03.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012.  

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), (5) pct. 2 şi art.123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 51 –(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată. 

- Art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; 

- 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. 165/2009 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ 

special “Centrul Şcolar de Recuperare Abrud”, situat administrativ în oraşul Abrud, str. Republicii nr. 2-

4, judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 85/2012 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; 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012 privind aprobarea mutării “Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 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. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012 privind aprobarea mutării “Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, se modifică în sensul că Art. Unic devine Art. 1. 

Art. II. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012 privind aprobarea mutării “Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Abrud”, unitate fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, se completează cu articolele 2, 3 şi 4, cu următorul cuprins: 

1.  “Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, asupra bunurilor imobile, situate în Oraşul Abrud, str. Republicii, nr. 2-4, 

proprietate publică a judeţului Alba, având datele de identificare prezentate în anexa – parte integrantă a 

prezentei hotărâri, pentru a asigura o bună desfăşurare a activităţii “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Abrud”.” 

2.  “Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor imobile menţionate la art. 2 din prezenta hotărâre, precum şi 

a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aparţinătoare, se face prin Protocol, încheiat între părţile 

interesate.” 

3.  “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 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 martie 2013 

Nr. 44 

 



                    Anexa  
                                                          la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  
                                       nr. 44 din 27 martie 2013     

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
ale bunurilor imobile care aparţin domeniului public al judeţului Alba care se transmit în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, pentru a asigura o bună desfăşurare a activităţii “Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud” 
 

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 
22 1.6.2. Clădiri în care a 

funcţionat Centrul 
Şcolar de 
Recuperare Abrud  

- Clădire - club atelier situată în Abrud str. Republicii, nr.2-4, 
regim înălţime S + P; în suprafaţă de 137 mp; fundaţie piatră, 
zidărie cărămidă, şarpanta din lemn, învelitoare ţiglă; 
- Clădire  - spălătorie + centrală termică, situată în Abrud, str. 
Republicii, nr.2-4, în suprafaţă de 317,25mp, 12 încăperi, regim de 
înălţime P, construită din: fundaţie din beton, zidărie cărămidă, 
şarpantă lemn, învelitoare plăci azbociment; 
 - Clădire - depozit combustibil, situată în Abrud, str. Republicii, 
nr.2-4, în suprafaţă de 15,30mp, 1 încăpere, regim de înălţime P, 
construită din: fundaţie din beton, zidărie cărămidă, învelitoare tip 
terasă; 
- Clădire - sală multifuncţională, situată în Abrud, str. Republicii, 
nr.2-4, în suprafaţă de 190mp, regim de înălţime P+1, 5 încăperi, 
construită din: fundaţie din beton, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, 
învelitoare ţiglă; 
- Birou administrătiv (4 încăperi în clădirea Birou administrativ-
beciuri); 
- Garaj; 
- Fosă septică. 

1978 
 
 
 
 
 
 

820,98

685.622,00

-

2.731.766,00

17,60

0,29
14.581,87

Domeniul public al 
judeţului Alba 
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