
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea unui imobil Serviciului Public “Salvamont” Alba, cu destinaţia de sediu 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 13 decembrie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind atribuirea unui imobil Serviciului Public “Salvamont” Alba, 

cu destinaţia de sediu; 

- Raportul de specialitate nr. 19300/02.12.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind atribuirea unui imobil Serviciului Public “Salvamont” Alba, cu destinaţia de sediu. 

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, alin. (1) lit. c) şi d), alin. 4 lit. a)  şi alin. (5) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 retrage dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, constituit asupra imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, în care a funcţionat 

“Centrala termică”,  proprietate publică a judeţului Alba. 

Art. 2.  Predarea-preluarea imobilului, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile 

interesate în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Se atribuie Serviciului Public “Salvamont” Alba, unitate fără personalitate juridică din structura 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, imobilul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, cu destinaţia 

de sediu. 

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; 

- Serviciului Public “Salvamont” Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                       Contrasemnează, 
                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                               Mariana HURBEAN 
 
 
Alba Iulia, 13 decembrie 2013 
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