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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul 

,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU 

2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de 

intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul  Județului Alba în 

patrimoniul Orașului Abrud 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile 

achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” 

finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale” Domeniul 

major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din patrimoniul Judeţului Alba în 

patrimoniul orașului Abrud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 

unor bunuri mobile achiziţionate prin proiectul ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale” finanțat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale din 

patrimoniul Judeţului Alba în patrimoniul orașului Abrud; 

- raportul de specialitate nr. 13571/3 august 2016 comun al Direcției dezvoltare şi bugete 

și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Consiliului Județean Alba nr. 12635 din data de 20 iulie 2016 transmisă spre 

informare Consiliului local al orașului Abrud cu privire la bunurile ce urmează a fi 

disponibilizate;  

- adresa Consiliului local al orașului Abrud nr. 12337/22 iulie 2016 prin care își exprimă 

acordul cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a bunurilor 

disponibilizate din patrimoniul Județului Alba, proiect ce va fi dezbătut în ședința din luna 

august 2016; 

Ţinând cont de prevederile procedurii operaționale din 29 aprilie 2013 privind 

transferul bunurilor fără plată, elaborată de Direcția dezvoltare și bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 121 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 coroborat cu Anexa nr. 1 din H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Județului Alba în patrimoniul 

Orașului Abrud, a  bunurilor mobile prevăzute în Anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, 



achiziționate prin Contractul de finanțare al proiectului ,,Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin 

întreprinderi sociale”, finanțat prin POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea 

incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. 

Art. 2. Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de 

predare-preluare, aprobat de președintele Consiliului Județean Alba, precum și de primarul orașului 

Abrud. 

Art. 3. După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea 

în gestiune a bunurilor prevăzute la art. 1, Consiliului local al orașului Abrud îi revine obligația de a 

menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al orașului Abrud, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 138 

Alba Iulia,  25 august 2016  



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 138/25 august 2016 

 

 

 

 

Lista de bunuri ce vor fi transmise fără plată,  

din patrimoniul Județului Alba 

 în patrimoniul Orașului Abrud 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri  Cantitate  

1.  Calculator Fujitsu esprimo 1 buc 

2.  Echipament de tipărire și de grafică 1 buc 

3.  Sistem configurare centrală  1 buc 

4.  Flipchard magnetic 70x100 1 buc 

5.  Kit instalare config 4/16 centrală tel 1 buc 

6.  Pachet PBX ramcom Av20 1 buc  

7.  Scaune vizitatori  10 buc 

8.  Stingător P6 2 buc 

9.  Tabletă grafică  1 buc 

10.  Videoproiector Epson 3 LCD 1 buc 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 


