
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba a 
unor spaţii situate în imobilul din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 1848, bl.C2B, judeţul Alba 

 
 

         Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 aprilie 2009; 
         Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al 
judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba a unor spaţii situate în imobilul din 
oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 1848, bl.C2B, judeţul Alba; 

- Raportul de specialitate nr.4549/7 aprilie 2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie. 
Văzând: 
- Avizul de specialitate al comisiei nr.2 – „Comisia dezvoltare urbanistică, organizarea şi 

amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului”. 
         Având în vedere prevederile: 

- Art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii nr.1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării; 

În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
 

         Art.1. Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 
judeţean Alba a unor spaţii situate în imobilul din oraşul Câmpeni, str. Revoluţiei 1848, bl.C2B, judeţul 
Alba, având datele de identificare cuprinse în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
         Art.2. Prezenta hotărâre va face parte din documentaţia de promovare a proiectului de hotărâre de 
Guvern privind transmiterea imobilului în proprietatea publică a judeţului Alba. 
         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului 
judeţean Alba prin Direcţia juridică şi cancelarie şi Direcţia tehnică. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Direcţiei tehnice. 

 
 
         PREŞEDINTE 
        Ion DUMITREL 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                               Mariana HURBEAN 
 

Alba Iulia, 16 aprilie 2009 
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