
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 pentru două 

bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va adresa Ministerului 

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

destinației pentru două bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea solicitării ce se va 

adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea avizului conform, în 

vederea schimbării destinației pentru două bunuri imobile, proprietate publică a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18005/12 octombrie 2016 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului 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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin 1 din nr. 215/2001 a administratției publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 3 și alin. 6 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  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 încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru o perioadă 

nelimitată asupra bunului imobil proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în 

municipiul Aiud, satul aparținător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzînd lotul 1 în 

suprafaţă de 15157 mp., în care a funcţionat Școala specială cu Grădiniţă Sîncrai,  din spațiu de 

învățământ în spațiu pentru asistenţă socială.  

Art. 2. Se încuviințează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației pentru o perioadă 

nelimitată asupra bunului imobil proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în 

municipiul Aiud, satul aparținător Sîncrai, str. Andrei Mureşanu, nr. 100, cuprinzînd lotul 2 în 

suprafaţă de 555 mp., pe care se găşeşte construcţia cabină portar în suprafaţă de 58 mp., în 

spațiu de acces la “Centrul Cultural Castelul Sâncrai”. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Direcţiei juridice şi relaţii 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. 194 

Alba Iulia,  27 octombrie 2016  


