
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, 

situat administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, proprietate publică a județului 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 retragerii dreptului de administrare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care 

funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, 

proprietate publică a județului Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 16920/14.09.2015 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nr.9916/11.08.2015, 

înregistratată la Consiliul Județean Alba sub nr.14853/12.08.2015. 

Văzând : 

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

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 91 alin.(1) lit. c) şi alin. (4), lit. a), art.120 alin.1) şi art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Art.8) și 9) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, 

precum și al municipiilor , orașelor și comenuelor din Județul Alba, modificată și completată de 

Hotărârea Guvernului României nr.831/01.10.2014  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 195/30.10.2009 privind aprobarea transmiterii dreptului de 

administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului 

imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat administrativ în orașul Teiuș, str. 

Clujului nr.141, proprietate publică a județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local Teiuș nr.10/30.03.2001. 

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 încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba asupra bunului imobil în care funcționează Centrul de tip familial Teiuș, situat 

administrativ în orașul Teiuș, str. Clujului nr.141, înscris în CF 459 Teiuș, identificat cu nr. top 

1747/1/1/2, 1748/1/1/2, 1749/1/1/2, 1750/1/1/2, 1751/1/1/2, cuprins la poziția cu nr.crt. 130 în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României 

nr.831/01.10.2014.  

 Art.  2.   Se aprobă transmiterea bunului imobil descris la art.1) din domeniul public al Județului 

Alba și din administrarea Consiliului județean Alba în domeniul public al Orașului Teiuș și în 

administrarea Condiliului Local Teiuș. 

 Art. 3. Poziția cu nr.crt.130 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 

Alba, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.831/01.10.2014 se abrogă. 

 Art. 4. Predarea-preluarea spațiilor menționate la art.1, se face pe bază de protocol încheiat între 

părțile interesate. 

Art. 5. 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; 

-     Consiliului Local Teiuș 

- Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion Dumitrel 

 

                       Contrasemnează, 

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                       Vasile BUMBU 
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