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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mutării și constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean 

Alba asupra  imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6, 

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 aprobarea mutării și constituirii dreptului de 

administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra  imobilului situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6, proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr.11114/17.06.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art.867-870 din Noul Cod Civil, republicat; 

- Hotărârii Guvernului României nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba cu modificările și completările 

ulterioare, Anexa nr.1, poziția cu nr. crt. 6; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/27.02.2015 privind încetarea dreptului de administrare al 

Centrului de Cultura Augustin Bena Alba, asupra imobilului situate în Municipiul Alba Iulia, str. 

Regina Maria nr.6, proprietate publică a județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare și a Contractului-cadru de folosință cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate public a 

județului Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosință cu titlu 

gratuit; 

- Legea apărării naționale nr.45/01.07.1994, cu modificările și completările ulterioare. 

Văzând: 

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

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului.  

 



 

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 aprobă mutarea Centrului Militar Județean Alba din imobilul situat administrativ în 

Municipiul Alba iulia, str. Mihai Viteazul nr.11, Alba Iulia, în imobilul situat administrativ în Municipiul 

Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6.  

Art. 2. Predarea-preluarea bunurilor imobile menționate la art. 1) se va face prin Protocoale de 

predare-preluare încheiate între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri.  

Art. 3.  Se aprobă constituirea dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra 

imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6 , proprietate publică a 

județului Alba. 

Art. 4. Direcţia gestionarea patrimoniului şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete 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; 

- Centrului Militar Județean Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                  Contrasemnează, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                   Dana POTOPEA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrud, 25 iunie 2015 
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