
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației unui bun imobil, proprietate 

publică a județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării 

destinației unui bun imobil, proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 11109 /17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

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.112 alin. (3) și (6) din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/09.06.2015 privind includerea unui bun în Inventarul 

proptietății publice a județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare al Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, asupra acestuia; 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4- Comisia educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport.  

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 încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației bunului imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr.2, județul Alba, proprietate publică a județului Alba, în care a 

funcționat Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, din spațiu de învățământ în spațiu pentru activități 

medicale.  

Art. 2. Direcţia gestionarea patrimoniului 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; 

- Ministerului Educației și Cercetării Științifice; 

- Inspectoratului Școlar al Județului Alba; 



- Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;  

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                    Contrasemnează, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                   Dana POTOPEA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrud, 25 iunie 2015 

Nr.114 


