
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local 

al municipiului Alba Iulia 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 mai 2008; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de 
terenuri între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al municipiului Alba Iulia; 

- Raportul nr. 5666/22.04.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
efectuării unui schimb de terenuri între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al 
municipiului Alba Iulia. 

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. 91–(1) lit. c) şi art. 121- (4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al 

municipiului Alba Iulia, după cum urmează: 
a) Consiliul judeţean Alba predă Consiliului local al municipiului Alba Iulia, parcelele de teren 

situate în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 16, înscrise în C.F. nr. 5100 Alba Iulia 
cu nr. top. 2015/14/1/2, respectiv în C.F. nr. 3061 Alba Iulia cu nr. top. 2015/14/2/2, în 
suprafaţă totală de 568 mp, proprietate privată a judeţului Alba şi primeşte în schimb parcela de 
teren  situată în municipiul Alba Iulia, str. Decebal f.n., înscrisă în C.F. nr. 3059 Alba Iulia cu 
nr. top. 2015/13/1/2, în suprafaţă de 568 mp, proprietate privată a municipiului Alba Iulia; 

b) Consiliul local al municipiului Alba Iulia predă Consiliului judeţean Alba, parcela de teren  
situată în municipiul Alba Iulia, str. Decebal f.n., înscrisă în C.F. nr. 3059 Alba Iulia cu nr. top. 
2015/13/1/2, în suprafaţă de 568 mp, proprietate privată a municipiului Alba Iulia şi primeşte în 
schimb parcelele de teren situate în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 16, înscrise 
în C.F. nr. 5100 Alba Iulia cu nr. top. 2015/14/1/2, respectiv în C.F. nr. 3061 Alba Iulia cu nr. 
top. 2015/14/2/2, în suprafaţă totală de 568 mp, proprietate privată a judeţului Alba. 

Art.2. Predarea-preluarea bunurilor imobile, identificate la art. 1, se face pe bază de protocol 
de predare-preluare încheiat între părţile interesate, după demolarea construcţiei existente pe parcela 
de teren identificată cu nr. top. 2015/14/1/2. 

Art.3. Direcţia tehnică, Arhitect şef şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 



- Arhitectului şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

 
                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                                         Mariana HURBEAN 
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