
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aparţinând domeniului 

public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba    
 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 8 

septembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea datelor de 

identificare ale unui bun imobil aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, aflat în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16117/5 septembrie 2017 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 9947/31 august 2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 15922/1 

septembrie 2017; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 104/2006 privind aprobarea achiziţionării 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a imobilelor 

prevăzute pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul PHARE 2003; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 118/2006 privind înfiinţarea unităţilor de 

asistenţă socială prevăzute de proiectele finanţate prin Programul Phare 2003, modificată de 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  nr. 113/2007; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 267/2008 privind aprobarea cuprinderii în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba, a unor imobile 

achiziţionate prin proiecte cu finanţare externă şi transmiterii dreptului de administrare 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestora; 

 - Contractului de administrare nr. 16964-10189/2006, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 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 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009) republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, pozițiile cu nr. crt. 27 și 32 astfel cum au 

fost completate și modificate prin H.G. 831/2014; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 



 Art. 1. Se aprobă modificarea (rectificarea) adresei imobilului situat administrativ în 

localitatea Gîrbova, județul Alba, în care funcţionează Casa de Tip Locuinţă Protejată nr. 3 

Gîrbova, proprietate publică a Judeţului Alba, aflată în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din „str. Ion Creangă nr. 512”, în „str. Ion 

Creangă nr. 511”.  

 Art. 2. Poziția cu nr. crt. 171 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:  

 „Imobil situat administrativ în comuna Gîrbova, str. Ion Creangă, nr. 511, judeţul Alba, 

înscris în C.F. nr. 1644 Gîrbova, sub nr. ord. A+1, cu nr. top 481 şi 482, compus din : 

 - corp clădire nr. 1, edificată în regim P, cu fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 250,40 mp; 

 - corp clădire nr. 2, edificată în regim P, cu fundaţie beton, zidărie de cărămidă, şarpantă 

de lemn şi învelitoare din ţiglă, având suprafaţa construită de 131,53 mp. 

 Teren aferent în suprafaţă totală de 1773 mp. 

 Vecinităţi: Sud – proprietate particulară; Est– proprietate particulară; Vest– proprietate 

particulară; Nord - str. Ion Creangă.”  

Art. 3. Contractul de administrare nr. 16964-10189/2006, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, se va 

modifica în mod corespunzător, prin Act adiţional. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcţiei 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice și 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                  

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 279  

Cugir, 8 septembrie 2017 


