
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuprinderii în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului 
Alba a unor imobile – terenuri – situate în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 

judeţul Alba 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 aprilie 2009; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Alba a unor imobile – terenuri – situate în municipiul 
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba; 

- Raportul de specialitate nr.  4544 /8 aprilie 2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 

Ţinând cont de 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; 
 În temeiul art. 97 şi 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 aparţin domeniului privat al judeţului 

Alba a cotei de 592/1251 mp. teren, aferentă spaţiului nr. 2 aparţinând domeniului privat al judeţului Alba 
din imobilul situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 20, judeţul Alba, înscrisă în Cartea 
Funciară individuală nr. 31698 Alba Iulia, cu nr. top. 1839/1/2/II precum şi a terenului în suprafaţă de 
108,6 mp., aferent rezervorului de apă şi postului trafo aparţinând domeniului privat al judeţului Alba, 
înscris în Cartea Funciară individuală nr. 31696 Alba Iulia, cu nr. top. 1839/1/1.  

Art. 2 Se solicită Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Alba înscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor – terenuri, menţionate la art.1, în favoarea domeniului privat al judeţului 
Alba 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiei juridică şi cancelarie 
- Direcţiei tehnice 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete 

 
  PREŞEDINTE            

        Ion DUMITREL   
                             

CONTRASEMNEAZĂ 
                       SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                 Mariana HURBEAN 
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