
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  

privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă 

utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător 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 21 noiembrie 2013; 

Luând în dezbatere: 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale 

Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de 

clădire “A”, aparţinător imobilului din Municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate 

publică a judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 17967/11.11.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la 

proiectul de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu 

în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător 

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

- Solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 3541095/01.11.2013, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Alba sub nr. 17795/07.11.2013. 

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 Guvernului României nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare Agenţiei 

Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al 

corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din Municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a 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 prelungeşte până la data de 28 decembrie 2014, aplicarea prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, 

a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, 

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

Alba. 

Art.2. Contractul de administrare nr. 966–3287220/1/2012, încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, se prelungeşte prin Act adiţional până data de 28.12.2014. 

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; 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- Agenţiei Naţionale Antidrog; 

- Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
                     Contrasemnează, 

                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                    Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 21 noiembrie 2013 
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