
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea aplicabilității Avizului conform al Ministerului Educaţiei Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și Avizului conform al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 27 iulie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Avizului conform al Ministerului 

Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și Avizului conform al 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Avizului 

conform al Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 aprilie 2012 și 

Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 2004; 

- raportul de specialitate nr. 12431/6 iulie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 8177/7 iunie 2017 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11324/20  iunie 2017; 

Luând în considerare prevederile: 

- Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

9303/17.04.2012 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru 

asistenţa socială a persoanelor cu handicap, pentru o perioadă de 10 ani; 

- Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

26135/17.03.2004 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de grădiniţă- învăţământ special, în 

spaţiu pentru funcţionarea unei Case de tip familial; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 2016 privind încuviinţarea 

solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului 

conform în vederea schimbării destinaţiei pentru două bunuri imobile, proprietate publică a 

Judeţului 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 91 alin. 5 pnct. 3, art. 119, art. 120 și art. 

123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- art. 112 alin. 3 și alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării știinífice nr. 5819/25 noiembrie 

2016 privind Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 

materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 

necesare acordării acestuia; 

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. În vederea emiterii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale pentru 

imobilul care face obiectul art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 



2016, Avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 9303/17 

aprilie 2012 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru asistenţa 

socială a persoanelor cu handicap, pentru o perioadă de 10 ani, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 2. În vederea emiterii Avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale pentru 

imobilul care face obiectul art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 194/27 octombrie 

2016, Avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 26135/17 martie 

2004 pentru schimbarea destinaţiei din spaţiu de grădiniţă - învăţământ special, în spaţiu pentru 

funcţionarea unei Case de tip familial, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ministerului 

Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean Alba, Direcției juridice şi relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 235 

Alba Iulia, 27 iulie 2017 


