
ROMANIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 
privind atribuirea titlului de uz şi servitute asupra a 10 mp teren, proprietate publică a judeţului 

Alba, Societăţii comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice  Electrica Distribuţie 
Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba 

 
Consiliul judetean Alba întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 februarie 2008 : 

                           Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea titlului de uz şi servitute asupra a 
10 mp teren, proprietate publică a judeţului Alba, Societăţii comerciale Filiala de Distribuţie a 
Energiei Electrice  Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba; 
- Raportul Direcţiei tehnice nr. 2190/14.02.2008  la proiectul de hotărâre privind atribuirea titlului 
de uz şi servitute asupra a 10 mp teren, proprietate publică a judeţului Alba, Societăţii comerciale 
Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice  Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. – Sucursala 
Alba; 

             Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului Alba. 
                    
                Având în vedere prevederile: 
 

- Art.16 alin. (2) din Legea nr.13/2007 a energiei electric; 
- art. 91 alin. (1) lit. “c”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 
- Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul judeţean Alba 

către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  a unui spaţiu aparţinând domeniului 
public al judeţului Alba, înregistrat sub nr. 4090-206/2005. 

            În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 – ( 1) lit. “c”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTARARE 
 

    Art. 1. Se retrage dreptul de administrare al Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia 
pentru terenul proprietate publică a judeţului Alba în suprafaţă de 10 mp,  situat în incinta Spitalului 
judeţean de urgenţă Alba Iulia şi identificat potrivit  Planului de situaţie - anexă la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se atribuie dreptul de uz şi servitute asupra terenului identificat în art.1 al prezentei 
hotărâri, Societăţii comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie 
Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba, pentru amplasarea şi realizarea lucrărilor aferente 
capacităţii energetice – post de transformare a energiei electrice, pe durata funcţionării acestuia. 

 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba ; 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
- Societăţii comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice  Electrica 

Distribuţie Transilvania Sud S.A. – Sucursala Alba; 
- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba; 
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