
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român şi administrarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al judeţului Alba şi 
administrarea Consiliului judeţean Alba a imobilelor situate administrativ în Alba Iulia, str. Mihai   
                                                           Viteazu nr.2, judeţul Alba 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 4 decembrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative în domeniul public al judeţului Alba şi administrarea Consiliului judeţean Alba a 
imobilelor –teren şi construcţii - înscrise în CF nr.40260 Alba Iulia, nr. cadastral 9987, în suprafaţă 
de 5,3594 ha situate administrativ în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, judeţul Alba; 
 -Raportul comun de specialitate al Direcţiei juridică şi cancelarie şi al Direcţiei tehnice 
nr.16677/2008; 
 -Văzând Încheierea nr.24924/31.07.2008 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Alba din care rezultă că imobilele (teren+construcţii) se identifică cu nr. cadastral unic 9987 şi se 
transcriu în CF nr.40260 UAT Alba Iulia, în favoarea Statului Român-domeniu public-cu drept de 
administrare în favoarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - pentru Instituţia 
Prefectului - judeţul Alba. 
 Având în vedere prevederile : 
 -art.91-(1) lit. „c” şi art.107-(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
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 prevederilor art.97-(1) şi art.115-(1) lit.”c”din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1. Se încuviinţează solicitarea ce se va adresa Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative în vederea trecerii unor imobile-teren şi construcţii-înscrise în CF nr.40260 Alba 
Iulia, nr. cadastral 9987, în suprafaţă de 5,3594 ha, situate administrativ în Alba Iulia, str. Mihai 
Vitează nr.2 (actualmente nr.15), judeţul Alba, din domeniul public al Statului Român şi 
administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative-pentru Instituţia Prefectului 
judeţul Alba, în domeniul public al judeţului Alba şi administrarea Consiliului judeţean Alba, în 
scopul amenajării de spaţii administrative pentru instituţii publice. 
 Art.2. Se responsabilizează Consiliul judeţean Alba să asigure spaţii pentru Cercul militar 
Alba pe perioada în care Cercul militar Alba îşi desfăşoară activitatea. 
 Art.3. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.258 din 11 noiembrie 2008, se revocă. 
 Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin Direcţia juridică şi cancelarie şi Direcţia 
tehnică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
 PREŞEDINTE                                                                 Contrasemnează 
ION DUMITREL                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                     MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia 4 decembrie 2008. 
Nr.277 


