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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii şarpantă, rampe de acces 

pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării,  la imobilul 

din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului Alba 

aflat în administrarea acestei instituţii 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 noiembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru 

efectuarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor 

de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi 

montare lift în casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

proprietate publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei instituţii; 

- Raportul de specialitate nr. 19008/18.11.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii 

şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în 

casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate 

publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei instituţii; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 12496/14.11.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18839/14.11.2014. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2- Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Ţinând cont prevederile: 

- Art. 861 – (3) şi art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

- Art. 3- (3) şi art. 12 – (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- 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. 32/25.02.2013 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; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 148/29.08.2013 privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestuia; 

- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru imobilul situat în 

Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68 - Actul Adiţional nr. 1, art. 8, pct. 15. 

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. Unic. Se eliberează acordul pentru efectuarea de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane 

cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării, la imobilul din municipiul Alba Iulia 

b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei 

instituţii. 

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, 19 noiembrie 2014 

Nr.  183 

 


	ROMÂNIA
	HOTĂRÂRE

	HOTĂRÂRE
	Mariana HURBEAN


