
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76/27.03.2008 referitoare la cuprinderea în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a două parcele de teren în 

suprafaţă totală de 7 533 mp., situate administrativ în comuna Cricău, judeţul Alba şi aprobarea dării 
acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară  în data de 22 iulie  2010; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 

76/27.03.2008 referitoare la cuprinderea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, 
a două parcele de teren în suprafaţă totală de 7 533 mp., situate administrativ în comuna Cricău, judeţul Alba şi 
aprobarea dării acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Raportul de specialitate nr.8375/07.07.2010 al Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică la proiectul de 
hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.76/27.03.2008 referitoare la cuprinderea în 
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba, a două parcele de teren în suprafaţă totală 
de 7 533 mp., situate administrativ în comuna Cricău, judeţul Alba şi aprobarea dării acestora în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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. 

Văzând: 
- Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr. 6852/2010, formulată de Biserica 

Reformată Ighiu –Şard cu sediul în Ighiu, str. Principală nr. 327, judeţul Alba prin care a solicitat revocarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76/2008; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Cricău nr.  19/29.06. 2010 privind revocarea  Hotărârii nr. 
15/2008; 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 91 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-  art.7 – (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 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: 

 
Articol unic. Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76/27.03.2008 privind cuprinderea în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public la judeţului Alba, a două parcele de teren în suprafaţă totală 
de 7 533 mp., situate administrativ în comuna Cricău, judeţul Alba şi aprobarea dării acestora în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Consiliului local al comunei Cricău 
- Arhitectului şef 
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba 

 
PREŞEDINTE                         CONTRASEMNEAZĂ    

      ION DUMITREL                                            SECRETARUL JUDEŢULUI  
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