
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară  depus în dosarul nr. 

6455/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia   
 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 ianuarie 2010; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză 

tehnică extrajudiciară  depus în dosarul nr. 6455/176/2009 aflat pe rol la Judecătoria Alba 
Iulia;  

- Raportul de specialitate comun nr. 629/18 ianuarie 2010 al Direcţiei juridică şi 
cancelarie şi al Instituţiei Arhitectului şef; 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia de 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 91 – (1) lit. „c”,  ale art. 119 şi ale art. 120 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97-(1) şi 115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Articol Unic  Se  însuşeşte raportul de expertiză tehnică extrajudiciară  efectuată de 

expertul tehnic judiciar Olar Romulus, depus în dosar nr. 6455/176/2009 aflat pe rol la 
Judecătoria Alba Iulia,  în vederea dobândirii dreptului de proprietate publică a judeţului Alba 
şi a dreptului de administrare al Consiliului judeţean Alba, asupra imobilelor  – terenuri - 
înscrise în CF nr. 70248 (conversie CF 2251) Almaşu Mare cu nr. top. nou 1114/2 respectiv, 
în CF nr. 70247 (conversie CF 2250) Almaşu Mare cu nr. top. nou 1115/2, având destinaţia de 
drum judeţean. 

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 
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