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HOTĂRÂRE 

privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba a 
bunului imobil-teren în suprafaţă de 754 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul. 

Regele Carol I nr. 39, judeţul Alba 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2009; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba a bunului imobil-teren în suprafaţă de 754 mp, situat administrativ în 
municipiul Alba Iulia, B-dul. Regele Carol I nr. 39, judeţul Alba; 

- Raportul nr. 11825/14.09.2009 al Direcţiei tehnice la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba a bunului imobil-teren în suprafaţă 
de 754 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul. Regele Carol I nr. 39, judeţul Alba. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de 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; 

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 193/2009 privind însuşirea documentaţiei 
cadastrale pentru dezlipirea imobilului situat în Alba Iulia, B-dul. Regele Carol I nr. 39 şi transmiterea 
din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al judeţului Alba. 

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. (1) Se aprobă cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului 

Alba a bunului imobil-teren în suprafaţă de 754 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul. 
Regele Carol I nr. 39, judeţul Alba, înscris în Cartea funciară nr. 75754 a municipiului Alba Iulia, nr. 
cadastral 75754, identificat potrivit Planului de amplasament şi delimitare prezentat în anexa – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

          (2) Se modifică şi se completează poziţia nr.23 din  Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al judeţului Alba, după cum urmează: 

- coloana 2 va avea următorul cuprins: "Construcţie şi teren aferent în care îşi are sediul Centrul 
şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia "; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul. 
Regele Carol I nr. 39, judeţul Alba, compus din : 

- Clădire „Internat cu 216 locuri”, având un regim de înălţăme S+P+3E, cu suprafaţa 
construită de 642 mp. Cuprinde 45 de încăperi (săli de clasă, cabinete, ateliere şcolare şi spaţii 
anexe). Structura este: fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş tip 
terasă.  

- Terenul aferent, construit şi neconstruit este în suprafaţă  totală de 1512 mp.  
   Vecinătăţi: 

Est – B-dul Regele Carol I 
Sud – Liceul industrial de construcţii montaj 
Vest – Internat şcolar 

   Nord  – str. Târgului” 
- coloana 5 va avea următorul cuprins: "980.206,37" 
- coloana 6 va avea următorul cuprins: "C.F. nr. 72345 a municipiului Alba Iulia, identificat cu nr. 

cadastral 10211/2 şi nr. top. 2231/2 şi C.F. nr. 75754 a municipiului Alba Iulia, identificat cu nr. cadastral 
75754, cota 1/1 Domeniul public al judeţului Alba cu drept de administrare Consiliul judeţean Alba". 

Art.2. Se solicită Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Alba Iulia, efectuarea operaţiunilor de 
înscriere în Cartea funciară a dreptului proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba şi a 
dreptului de administrare al Consiliului judeţean Alba, asupra imobilulului identificat la art. 1 din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Direcţia tehnică şi Arhitect şef vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 
- Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Alba Iulia; 
- Arhitectului şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 

         
       Contrasemnează, 

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                   Mariana HURBEAN 
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