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PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  

privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-

3, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- solicitarea nr. 4185576/21 noiembrie 2019 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25839/25 noiembrie 2019. 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba; 

- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012  încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 173 alin. 4 lit. a,  art. 286  alin. 1, art. 286  alin. 3, art. 287 

lit. b, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și urm.  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3  din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea, începând cu data de 1 ianuarie 2020 până la data de 31 

decembrie 2020, a perioadei de dare în administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale 

Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de 

clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate 

publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional 

care va avea ca obiect modificarea duratei contractului, în sensul prelungirii duratei contractului 

până la data de 31 decembrie 2020. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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  Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției 

dezvoltare și bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  

 

                                                           Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 232 

Alba Iulia, 29 noiembrie 2019 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică  

Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială  

http://www.cjalba.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a 

bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a 

Judeţului Alba 
 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirii perioadei de dare în administrare 

a Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la 

etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii 

nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, Consiliul Judeţean Alba a 

aprobat darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba, pentru 

funcționarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care funcţionează în 

această locaţie. 

Agenţia Naţională Antidrog, este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care 

funcţionează la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Afacerilor Internelor, în conformitate 

cu prevederile  H.G. nr. 461/2011. 

Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 

28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 

185/2014, nr. 197/2015,  nr. 220/2016, nr. 144/2017,  nr. 347/2017 şi nr. 305/2018 a fost 

aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 31 

decembrie 2019. 

Ţinând cont de faptul ca durata contractului va expira luna decembrie, prin adresa                           

nr. 4185576/21 noiembrie 2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 25839/25 

noiembrie 2019, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului 

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în spaţiul mai sus menţionat.  

 

III. Reglementări anterioare 

- Hotărâriea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, 

proprietate publică a Judeţului Alba 

- Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 185/2014, nr. 

197/2015,  nr. 220/2016, nr. 144/2017,  nr. 347/2017 şi nr. 305/2018 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și  art. 298 și urm.  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3  din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 



V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  232 din 29 noiembrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 26338/29 noiembrie 2019 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  

privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din 

municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba 
 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 decembrie  2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 232/29 noiembrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare 

Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul 

I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-

3, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- solicitarea nr. 4185576/21 noiembrie 2019 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25839/25 noiembrie 2019. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 26505 din 3  noiembrie 2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre  privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 241/2011  privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a 

bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a 

Judeţului Alba 

 

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute 

controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.  

Bunul-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, 

aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,  str. Unirii nr. 1-3, este proprietate publică a 

Judeţului Alba şi a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, pentru a funcţiona Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba, care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. Agenţia Naţională 

Antidrog este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care funcţionează la nivel de 

direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor H.G. nr. 

461/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 

28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului, prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Alba. 

În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 

185/2014, nr. 197/2015,  nr. 220/2016, nr. 144/2017 , nr. 347/2017  şi nr. 305/2018  a fost 

aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 31 

decembrie 2019.  

Prin adresa nr. 4185576/21 noiembrie 2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

25839/25 noiembrie 2019, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea prelungirii perioadei de 

dare în administrare a spaţiul mai sus menţionat unde își desfășoară activitatea Centrului. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii prin Act adiţional, 

până la data de 31 decembrie 2020, a Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, respectiv a prelungirii până 

la data de 31 decembrie 2020, a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

241/2011. 

 Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 

alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 298 și urm din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului 

Județean Alba va permite prelungirea duratei contractului 966–3287220/1/2012, încheiat între 

Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

    

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 



 


