
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare   

a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și  

a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba 

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în data 

de 28 mai 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea 

corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean Alba și a Structurii 

Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri 

pentru funcţionarea corespunzătoare  a Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 

Alba și a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12036/27 mai 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- referatul  nr. 11533 din 20 mai 2020 al Structurii de Securitate din cadrul Consiliului 

Județean Alba însoțit de adresa nr. 225 AB din 23 aprilie 2020 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale - Județul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

9618 din 24 aprilie 2020; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, 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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, art. 349 și urm. din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil 

(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

 - Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

- Standardelor naţionale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate 

prin H.G. nr. 585/2002, 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, cu modificările și completările ulterioare; 

  - H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, 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, cu modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă restrângerea temporară, pentru perioada existenței unor situații de 

urgență (incendii, cutremure, inundații, atacuri teroriste, etc), a dreptului de administrare instituit 

în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor 

bunuri spaţii (cu privire la folosința unor spații - două spații de 20 mp fiecare, etaj I) aparţinând 

imobilului situat administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,  b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

judeţul Alba. 

 (2) Spațiile stabilite conform art. 1 vor fi folosite pe perioadă determinată, 

exclusiv în situația de urgență constatată de o autoritate competentă și strict pe perioada situației 

de urgență.    

Art. 2. Se aprobă constituirea dreptului de folosință gratuită temporară asupra bunurilor 

spaţii identificate la art. 1  în favoarea Structurii de Securitate din cadrul Consiliului Județean 

Alba și a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, strict pentru perioada 

existenței situației de urgență. 

Art. 3. (1) Predarea - preluarea spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri, se face pa 

bază de protocol încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

și Structurile de Securitate menționate la art. 2. 

  (2) Protocolul privind predarea - preluarea spațiilor va conţine prevederi şi cu 

privire la modalitatea de plată a cheltuielilor.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Structurii de Securitate din cadrul 

Consiliului Județean Alba, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale - Județul Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 119 

Alba Iulia, 28 mai 2020 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
 


