
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Alba, a două parcele de teren dobândite de Consiliul judeţean Alba în urma 
schimbului de imobile efectuat cu Consiliul local al municipiului Alba Iulia 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 ianuarie 2009; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a două parcele de teren 
dobândite de Consiliul judeţean Alba în urma schimbului de imobile efectuat cu Consiliul 
local al municipiului Alba Iulia; 

- Raportul nr. 531/16.01.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cuprinderii în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a 
două parcele de teren dobândite de Consiliul judeţean Alba în urma schimbului de imobile 
efectuat cu Consiliul local al municipiului Alba Iulia. 

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;  
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 370 din 30 octombrie 2007 

privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, P-ţa Consiliul Europei, 
modificată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 445 din 20 
decembrie 2007; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 203 din 20 decembrie 2007 privind aprobarea 
dezlipirii unei suprafeţe de teren şi a centralei termice din imobilul situat în municipiul 
Alba Iulia str. Crişanei (Partizanilor) nr. 1 şi a schimbului de imobile între Consiliul 
judeţean Alba şi Consiliul local al municipiului Alba Iulia; 

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 313 din 29 septembrie 2008 
privind aprobarea unui schimb de imobile (terenuri) între Consiliul local al municipiului 
Alba Iulia şi Consiliul judeţean Alba; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 238 din 23 octombrie 2008 privind aprobarea 
efectuării unui schimb de terenuri între Consiliul judeţean Alba şi Consiliul local al 
municipiului Alba Iulia. 

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 aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului Alba, a două parcele de teren dobândite de Consiliul judeţean Alba în urma 
schimbului de imobile efectuat cu Consiliul local al municipiului Alba Iulia, identificate 
potrivit planurilor de amplasament şi delimitare prezentate în anexa nr. 1 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri, după cum urmează:  
- Parcela nr. 1, situată administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, 

str. Decebal f.n., înscrisă în C.F. nr. 38705 Alba Iulia, nr. cadastral 9336, (nr. top. 
2015/13/2) – transcris din C.F. nr. 3059 Alba Iulia, în suprafaţă de 556 mp; 



- Parcela nr. 2, situată administrativ în municipiul Alba Iulia, zona Piaţa Consiliul Europei, 
str. Decebal f.n., înscrisă în C.F. nr. 41378 Alba Iulia, nr. cadastral 9335/2, (nr. top. 
2015/13/1/2) – transcris din C.F. 38704 Alba Iulia, în suprafaţă de 568 mp. 

Art.2.  Cele două parcele de teren, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, se cuprind 
în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba la poziţiile cu nr. crt. 
176 şi 177, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.3. Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea 
în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra celor două parcele de teren, identificate la 
art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi în 
administrarea Consiliului judeţean Alba. 

Art.4. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia ; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI   

                                                                 Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 ianuarie 2009 
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