
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru 

transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din administrarea 

Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare si 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Oraşului Ocna Mureş și din 

administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare şi 

reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 

Oraşului Ocna Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui 

Centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic; 

- raportul de specialitate nr. 10888/14 iunie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 6549/13 iunie 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cunr. 10753/13 iunie 2017. 

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, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificărie şi completările ulterioare. 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificărie şi 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 încuviințează cererea adresată Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, pentru 

transmiterea bunului imobil situat administrativ în Oraşul Ocna Mureş, strada Mihai Viteazul, nr. 55,  

înscris în CF 71699 Ocna Mureș, compus din teren în suprafaţă de 5850 mp din acte (5610 mp 

măsuraţi) şi din clădire în suprafaţă construită de 1151 mp, din domeniul public al Oraşului Ocna 

Mureş și din administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureş, în domeniul public al Județului 

Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de recuperare 

şi reabilitare pentru persoanele cu handicap psihic.  

Art. 2. 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. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al orașului 

Ocna Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
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