
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea eliberării  Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra  terenului  

situat în municipiul Blaj str. Iuliu Maniu f.n., aflat în patrimoniul S.C. “Ardealul Com” S.A 

 

 

Consiliul Judetean Alba, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 4 decembrie 2008; 

Luând în dezbatere : 

-  expunerea de motive la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 284/2008 privind aprobarea 

eliberării  Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra  terenului situat în municipiul 

Blaj str. Iuliu Maniu f.n., aflat în patrimoniul S.C. “Ardealul Com” S.A; 

-  raportul de specialitate nr. 16289 din 27 noiembrie 2008 al Arhitectului Sef privind  avizarea 

documentatiei de stabilire şi a raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Blaj str. Iuliu 

Maniu f.n., aflat în patrimoniul S.C. Ardealul Com S.A. 

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: 

• H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri detinute de societăţile comerciale 

cu capital de stat; 

•  art. 16 lit. b din Criteriile nr. 2665 si nr. 1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea şi 

evaluarea terenurilor deţinute de societăţiile comerciale cu capital de stat ale  Ministerului 

Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu 

modificările şi completările ulterioare înregistrate sub nr. 21541 şi 8392 NN la data de 15 

octombrie 1998, date în vederea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 834/1991; 

• art. 91 - (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

       In temeiul art. 97 – (1) si art. 115 – (1), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta: 

  

HOTĂRÂRE 

 

Art. unic  Se aprobă eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra  terenului 

situat în municipiul Blaj str. Iuliu Maniu f.n., pentru suprafata de 2668 mp., aflat în patrimoniul 

S.C. “Ardealul Com” S.A., potrivit documentatiei tehnice şi raportului de evaluare - părţi 

componente a prezentei hotărâri.                      

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, şi se comunică: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba; 

- Compartimentul Arhitect şef; 

- S.C. Ardealul Com S.A. 

 

 

     PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZA 

       Ion Dumitrel                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                               Mariana Hurbean 
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Nota: Anexele pot fi consultate la Compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului judetean Alba. 


