
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea imobilului -clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada 

Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor 

Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba  

 

 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 și art. 

299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

 

Art. 1  Se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației, pentru 

Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, a imobilului-

clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, cu destinația 

de spațiu de învățământ extrașcolar, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta 

hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba 

Iulia nr. 337 din 31 august 2021. 

Art. 2 Predarea - primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi 

Palatul Copiilor Alba Iulia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3 Ministerul Educație își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-

valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și modificările corespunzătoare 

în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 
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