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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiilor “Agenţia Locală a Energiei Alba” şi 

“Alba – Manche Împreună” a imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia,  str. 

Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiilor 

“Agenţia Locală a Energiei Alba” şi “Alba – Manche Împreună” a imobilului situat 

administrativ în Municipiul Alba Iulia,  str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii; 

- Raportul de specialitate nr. 3379/13.03.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiilor “Agenţia Locală a 

Energiei Alba” şi “Alba – Manche Împreună” a imobilului situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia,  str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii. 

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;  

- Art. 874 şi 875 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. nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

Asociaţiilor “Agenţia Locală a Energiei Alba” şi “Alba – Manche Împreună” a imobilului situat 

administrativ în Municipiul Alba Iulia,  str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii. 



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 prelungirea cu 5 ani, de la data adoptării prezentei hotărâri, aplicarea 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită Asociaţiilor “Agenţia Locală a Energiei Alba” şi “Alba – Manche Împreună” a imobilului 

situat administrativ în Municipiul Alba Iulia,  str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii. 

Art.2. Contractul de folosinţă gratuită nr. 4483–8/02.04.2008, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Asociaţia “Agenţia Locală a Energiei Alba”, se prelungeşte prin Act adiţional, în 

mod corespunzător. 

Art.3. Contractul de folosinţă gratuită nr. 4484–2/04.04.2008, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Asociaţia “Alba – Manche Împreună”, se prelungeşte prin Act adiţional, în mod 

corespunzător. 

Art.4. 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 “Agenţia Locală a Energiei Alba”; 

- Asociaţiei “Alba – Manche Împreună”; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                         
                   Mariana HURBEAN 
         

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 27 martie 2013 
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