
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba și aprobarea 

constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba  

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie  2017; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind  încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate publică a Județului 

Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul Poporului 

- Biroul Teritorial Alba; 

           - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  încetarea dreptului de administrare 

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asupra unui imobil situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județul Alba - proprietate 

publică a Județului Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Instituției  

Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba; 

     - raportul de specialitate nr. 1146/19 ianuarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Avocatului Poporului nr. 13/12 ianuarie 2017 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 617/12 ianuarie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 6/2014 

privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, asupra 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, proprietate privată a județului 

Alba și aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecție Copilului Alba asupra acestui imobil; 

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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 29 alin 1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Instituției 

Avocatul Poporului, cu modificările și completările ulterioare; 

       - art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 1, art. 9 alin 5 și anexa 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Instituţiei Avocatul Poporului, republicat, 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba asupra suprafeței utilă de 81,81 mp din imobilul „Clădire 

birouri” – construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba Iulia, cu nr. 

cadastral 72761 și nr. top. 2005/2 situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2. 

Art. 2.  Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Instituției Avocatul 

Poporului prin Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba asupra suprafeței utilă de 54,48 mp din 

imobilul „Clădire birouri” – construcție în suprafață de 136 mp, înscris în C.F. nr. 72761 Alba 

Iulia, cu nr. cadastral 72761 și nr. top. 2005/2.   



Art. 3. Predarea – preluarea imobilului și spațiului menționat la art. 1 și art. 2 din 

prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 

Art. 4. Plata cheltuielilor cu utilitățile (apă, canalizare, salubritate, energie electrică, 

energie termică, etc.) de către Instituției Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Alba se va face 

pe bază unui protocol, care va conține în mod obligatoriu modalitățile de calcul și termenele de 

plată. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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 Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Instituției Avocatul Poporului prin 

Biroul Teritorial și Centru Zonal Alba, Direcției Juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                      SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion  DUMITREL                              Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 14 

Alba Iulia,  26  ianuarie 2017 


