
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii imobilului situat administrativ în Alba Iulia,     

B-dul. Ferdinand I nr. 2, din domeniul public al judeţului Alba  

 în domeniul public al municipiului Alba Iulia  

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 aprilie 2005; 

Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului situat 

administrativ în Alba Iulia,  B-dul. Ferdinand I nr. 2, din domeniul public al judeţului 

Alba  în domeniul public al municipiului Alba Iulia prezentată de preşedintele Consiliului 

judeţean Alba, Ion DUMITREL;  

• proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului situat administrativ în Alba 

Iulia,  B-dul. Ferdinand I nr. 2, din domeniul public al judeţului Alba  în domeniul public 

al municipiului Alba Iulia  

• raportul de specialitate la Direcţiei tehnice nr. 3927/14.04.2005 privind propunerea spre 

aprobare a trecerii imobilului situat administrativ în Alba Iulia, B-dul. Ferdinand I  nr. 2, 

din domeniul public al Judeţului Alba  în domeniul public al municipiului Alba Iulia. 

• adresa Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 4414/2005, înregistrată la Consiliul 

judeţean Alba sub nr.2759/16.03.2005,  pentru trecerea imobilului situat administrativ în 

Alba Iulia, B-dul. Ferdinand I nr. 2, din domeniul public al judeţului Alba  în domeniul 

public al municipiului Alba Iulia, cu destinaţia de sediu al  Serviciului public Poliţia 

Comunitară Alba Iulia; 

• Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 118 din 29 martie 2005 privind 

solicitarea trecerii imobilului situat administrativ în Alba Iulia, B-dul. Ferdinand I nr. 2, 

din domeniul public al judeţului Alba în domeniul public al municipiului Alba Iulia;  

Văzând: 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

 

 



Având în vedere prevederile: 

• Art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

• Art. 104 –(1) lit “f” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat administrativ în Alba Iulia, B-dul. Ferdinand I  

nr. 2, înscris în în C.F. nr. 807 Alba Iulia, nr. de ordine A+7, nr. top 1754/1/1; 1754/2/1, având 

datele de identificare menţionate în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului 

Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba,  în domeniul public al municipiului Alba 

Iulia şi în administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Art.2. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între părţile interesate, 

în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri şi în prezenţa comisiilor legal 

constituite. 

Art.3. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul Consiliului judeţean 

Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba; 

- Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

 
      PREŞEDINTE 
    Ion DUMITREL       CONTRASEMNEAZA, 
         SECRETAR GENERAL 
          Mariana HURBEAN 
 
 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 aprilie 2005 
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