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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul judeţean Alba a unor 

bunuri imobile-terenuri situate în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei F.N.,  
transmise de Consiliul local al municipiului Alba Iulia 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 mai 2009; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare 
de către Consiliul judeţean Alba a unor bunuri imobile-terenuri situate în municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Consiliul Europei F.N.,  transmise de Consiliul local al municipiului Alba 
Iulia;  

- Raportul de specialitate nr.  6269/15.05.2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul judeţean Alba a 
unor bunuri imobile - terenuri situate în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei 
F.N.,  transmise de Consiliul local al municipiului Alba Iulia; 

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 85 din 24 martie 2009 privind 
parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia P-ţa. Consiliul Europei F.N. şi 
transmiterea în administrarea Consiliului judeţean Alba. 

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.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul 
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 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 preluarea în administrare de către Consiliul judeţean Alba a unor 

bunuri imobile - terenuri situate în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei F.N.,  
proprietate publică a municipiului Alba Iulia, având următoarele date de identificare: 

• Alei acces şi zone verzi – înscrise în C.F. nr. 23713 Alba Iulia, nr. cadastral 
7493/2, nr. top. 2020/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, în suprafaţă de 2.376 mp; 

• Teren construibil – înscris în C.F. nr. 38704 Alba Iulia, nr. cadastral 9335/1, nr. 
top. 2015/13/1/1, în suprafaţă de 315 mp. 

Art. 2.  Predarea-preluarea bunurilor imobile, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, 
se face prin protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Bunurile imobile, identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, se înregistrează în 
evidenţele contabile ale Consiliului judeţean Alba. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 42/26.03.2009 privind aprobarea trecerii 
a două parcele de teren, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei 
F.N., din domeniul public al municipiului Alba Iulia şi din administrarea Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 
judeţean Alba, se revocă. 

 



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

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 
- Arhitectului Şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate ale Consiliului judeţean Alba. 
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