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HOTĂRÂRE 

privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra unor bunuri imobile, 

proprietate publică a Judeţului Alba, cu destinaţia servicii sociale  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 9 decembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu 

gratuit asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, cu destinaţia servicii 

sociale; 

- Raportul de specialitate nr.19638/26.11.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

informatică la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit 

asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, cu destinaţia servicii sociale; 

     Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/27.03.2014 privind 

delegarea unor atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 Văzând: 

- Adresa DGASPC Alba nr.12425/12.11.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

18770/13.11.2014; 

- Avizul favorabil al comsiei de specialitate nr.2 –Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turtism, 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;  

- 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;  

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 acordă dreptul de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea furnizorilor de servicii 

sociale desemnaţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică, asupra bunurilor imobile, proprietate 

publică a Judeţului Alba, în care funcţionează serviciile sociale respective.  



       (2) Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit constituit potrivit alin. (1), se exercită pe termen 

limitat, pe durata derulării contractelor de furnizare de servicii sociale. 

Art. 2. Condiţiile de utilizare, drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin convenţie 

încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi furnizorii de 

servicii sociale privaţi acreditaţi.  

Art. 3. Direcţia gestionarea patrimoniului 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 Generală 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, 9 decembrie 2014 
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