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HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea cererii ce urmează a se adresa Guvernului României în vederea  

trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea  

Consiliului judeţean Alba  

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30 martie 2005; 

Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce urmează a se 

adresa Guvernului României în vederea  trecerii unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 

judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba;  

• proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce urmează a se adresa Guvernului 

României în vederea  trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului judeţean Alba;  

• raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 2199 / 25.03.2005 privind propunerea de 

încuviinţare a cererii ce urmează a se adresa Guvernului României în vederea  trecerii 

unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean 

Alba; 

Văzând: 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- art. 104 –(1) lit “f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



-     art. 5 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 

avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotarârea 

Guvernului României nr. 50/2005. 

În temeiul art. 109 –(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Încuviinţează cererea ce urmează a se adresa Guvernului României în vederea 

trecerii din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba, a imobilului 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu, nr. 10, înscris în C.F. nr. 841 

Alba Iulia, cu nr. top 1931/2, 1921 şi 1922/1, în suprafaţă totală de 53.900 mp. 

Art. 2. Formularea cererii şi elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern precum şi a 

documentaţiei însoţitoare privind trecerea imobilului menţionat la art.1 în domeniul public al 

judeţului Alba se va realiza de către un colectiv special, constituit prin dispoziţia preşedintelui 

Consiliului judeţean Alba, ce va fi coordonat de secretarul general al judeţului. 

 

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

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Secretarului general al judeţului; 

- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
            CONTRASEMNEAZĂ, 
       p. SECRETARUL GENERAL  
                Liliana NEGRUŢ 
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