
ROMANIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al comunei Galda de Jos, 

judeţul Alba, în vederea trecerii unei parcele de teren din proprietatea publică a 
comunei Galda de Jos în proprietatea publică a judeţului Alba  

 
 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 noiembrie 2008; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa 

Consiliului local al comunei Galda de Jos, judeţul Alba, în vederea trecerii unei parcele de 
teren din proprietatea publică a comunei Galda de Jos în proprietatea publică a judeţului 
Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 15258/06.11.2008 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre 
privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al comunei Galda de Jos, 
judeţul Alba, în vederea trecerii unei parcele de teren din proprietatea publică a comunei 
Galda de Jos în proprietatea publică a judeţului Alba. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 
- Art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 9 - (1) din Legea 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 încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului local al comunei Galda de 
Jos,     judeţul Alba, în vederea trecerii unei parcele de teren în suprafaţă de 1315 mp, pe                     
care este edificat bazinul de apă ce deserveşte Centrul de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Galda de Jos, din proprietatea publică a comunei Galda de Jos şi din 
administrarea Consiliului local al comunei Galda de Jos în proprietatea publică a judeţului 
Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba.  

Art.2. 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; 
- Consiliului local al comunei Galda de Jos; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                                               Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 20 noiembrie 2008 
Nr. 266 
 


	ROMANIA 
	JUDEŢUL ALBA
	HOTĂRÂRE
	HOTĂRÂRE
	PREŞEDINTE
	Ion DUMITREL
	                                                               Mariana HURBEAN



