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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat 

la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, precum şi a încetării 

dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat 

în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4,  

proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  

în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 

1918, nr. 68, precum şi a încetării dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în 

suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai 

Viteazul, nr. 2-4, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 17181/16.09.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”,  în suprafaţă utilă de 

171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, precum 

şi a încetării dreptului de administrare al acestei instituţii asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 

mp, situat în imobilul “Clădire birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4, proprietate 

publică a Judeţului Alba; 

- Solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, transmisă cu adresa nr. 

11671/16.09.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 17173/16.09.2015. 

Văzând : 

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

gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

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

- 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. 111/27.06.2013 privind aprobarea Contractului-cadru de 

administrare şi a Contractului-cadru de folosinţă cu titlu gratuit pentru bunuri proprietate publică a judeţului 

Alba, asupra cărora au fost constituite drepturi de administrare sau de folosinţă cu titlu gratuit; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/27.03.2014 privind aprobarea implementării proiectului 

“Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial – 



Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. – “Promovarea egalităţii de 

şanse pe piaţa muncii”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/29.05.2014 privind încetarea dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”, 

în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 

1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului  Alba. 

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 constituirea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala de şedinţe”, în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la 

parterul imobilului Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a judeţului Alba.  

  Art. 2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu, în suprafaţă utilă de 24,70 mp, situat în imobilul “Clădire 

birouri” din municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2-4, proprietate publică a Judeţului Alba. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunurilor-spaţii, menţionate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, se face pe 

bază de protocol încheiat între părţile interesate. 

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, finanţat în 

cadrul POS DRU 2007-2013, AXA 6. - “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie        

6.3. – “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, pe perioada implementării acestuia, a bunului-spaţiu 

identificat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 100/29.05.2014 privind încetarea dreptului de 

administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra bunului-spaţiu “Sala 

de şedinţe”, în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul imobilului din municipiul Alba Iulia, b-dul.           

1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului  Alba, se revocă. 

Art. 6. 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; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Biroului accesare şi coordonare proiecte; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                          Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI  ALBA  

                                                                                                                Vasile BUMBU 
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