
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării imobilului “Clădire fost sediu de bancă şi anexa”,  proprietate privată a 

judeţului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20 şi 
însuşirea raportului de evaluare al imobilului 

 
  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2008; 

 Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului “Clădire fost 

sediu de bancă şi anexa”, proprietate privată a judeţului Alba, situat administrativ în municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20 şi însuşirea raportului de evaluare al imobilului; 

- Raportul nr. 4949/09.04.2008 al Direcţiei tehnice, la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
vânzării imobilului “Clădire fost sediu de bancă şi anexa”, proprietate privată a judeţului Alba, 
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20 şi însuşirea 
raportului de evaluare al imobilului; 

- Studiul de oportunitate nr. 4950/09.04.2006 al Direcţiei tehnice, pentru aprobarea vânzării 
imobilului “Clădire fost sediu de bancă şi anexa”, proprietate privată a judeţului Alba, situat 
administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20; 

- Raportul de evaluare, actualizat la data de 09.04.2008, al proprietăţii imobiliare “Sediu 
Reiffeisen Bank – amplasată în Alba Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba”, 
înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub  nr. 5020/10.04.2008. 

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), art. 91-(4), lit. b) şi 123-(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată;  

- Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului, aflate în 
administrarea Consiliului  judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba                             
nr. 76/2004, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 262/2005. 

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

HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă vânzarea imobilului “Clădire fost sediu de bancă şi anexa”, proprietate 

privată a judeţului Alba, situat administrativ în municipiul  Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, 
nr.20, judeţul Alba, compus din clădire în suprafaţă desfăşurată de 2009,50 mp, înscrisă în C.F. nr. 
31698 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/2/II şi anexa cuprinzând obiectivele - rezervor apă şi post trafo 
în suprafaţă totală de 108,6 mp - înscrisă în C.F. nr.31696 Alba Iulia cu nr. top 1839/1/1. 

Art.2. Se însuşeşte Raportul de evaluare al imobilului menţionat la art. 1, întocmit şi 
actualizat la data de 09.04.2008 de evaluator autorizat – potrivit anexei, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Vânzarea imobilului menţionat la art.1 se face prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare, preţul  de pornire al licitaţiei se stabileşte la suma de 1.748.922 lei, exclusiv T.V.A., pasul 
licitaţiei se stabileşte la 5%, iar valoarea adjudecată a imobilului se va achita integral la data 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean Alba, domnul Ion DUMITREL, să 
îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare în faţa 
notarului public. 



Art. 5. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

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

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
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