
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii  

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020; 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea 

termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele 

măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 306/22 decembrie 2020 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68,  județul Alba; 

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. 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); 

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

- art. 99 alin. 4 - 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 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; 

 - 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; 

 - art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat  prin Ordinul ministrului 



educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, 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 termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea 

corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu 

modificările şi completările ulterioare,  până în data de 31 decembrie 2021. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local 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, Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                   Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 130 

Alba Iulia, 15 iunie 2021 

 

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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, cu modificările și completările ulterioare:  

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, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi 

strategii  

Comisia nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi 

lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii 

publice 

Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de 

urgenţă 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 13183/15 iunie  2021  

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare  

 

I. Expunere de motive 

Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de 

administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului 

situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi 

prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituit în favoarea Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului 

Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific 

serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la 

formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de 

învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de 

formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care 

oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice 

precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba 

dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul 

Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, 

prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare. 

Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la 

etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68, judeţul Alba în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității 

specifice Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise 

mai sus. 

Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de 

administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi 

prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, până în data de 31 decembrie  2021. 

III. Reglementări anterioare 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele 

măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 250/12 decembrie 2019 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 



2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 306/22 decembrie 2020 privind prelungirea 

termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

 

 IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. c,  art. 286  alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și  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); 

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

 - art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  - Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

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

nr. 1031/1999; 

 - 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; 

 - art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat  prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, 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, cu modificările și completările ulterioare, 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.  130  din 7 iunie 2021. 

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, cu modificările și completările ulterioare 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. 13184/15 iunie  2021  

 

 

 

 

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, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor Hotărârii  

Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24  iunie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 130/15 iunie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri 

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13227/16 iunie  2021  

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a  prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri  

pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 

este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare 

nr. 3965-2646/26.03.2013. 

Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă, având 

suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp, înscris în CF nr. 75437 

Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1. 

Întrucât din luna septembrie 2018 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba nu a mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la 

dispoziția Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suprafaţă utilă totală 

de 45,75 mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel: 

o Birou P11, parter, S= 18 mp, Birou P16, parter, S= 9,9 mp, Birou P17, parter, S= 

7,4 mp și Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.  

Conform art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, „Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate 

publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate 

publică.”. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2018, nr. 304/2018, nr. 143/2019,  

nr. 250/2019 şi  nr. 306/2020 a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei dreptului de 

folosință până la data de 30 iunie 2021. 

Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la 

etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice 

Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus, 

până la data de 31 decembrie 2021.  

 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, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de 

hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Alba va permite prelungirea duratei dreptului 

de folosință gratuită în favoarea  Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Alba. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

Întocmit, Radu Octavian NEAG 


