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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a 

terenului în suprafaţă de 55.000 mp, situat în municipiul Blaj 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 ianuarie 2011; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

privat în domeniul public al judeţului Alba, a terenului în suprafaţă de 55.000 mp, situat 

în municipiul Blaj; 

- Raportul comun nr. 573/14.01.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică şi Direcţiei 

de dezvoltare şi bugete la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

privat în domeniul public al judeţului Alba, a terenului în suprafaţă de 55.000 mp, situat 

în municipiul Blaj. 

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) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Alba, a 

terenului în suprafaţă de 55.000 mp, situat administrativ în municipiul Blaj - zona “la Mişca”, 

înscris în C.F. 3320 Blaj sat, sub nr. ord. A+1, identificat cu nr. cadastral (din T.P.) 1384/5 şi 

nr. cadastral provizoriu 123. 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, identificat la art. 1 din 

prezenta hotărâre, din “Păşune” în “Teren construibil”. 



Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Domeniului public al judeţului Alba şi 

a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Alba, asupra terenului identificat 

la art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă ca “Teren 

construibil”. 

Art. 4. Se aprobă darea în administrare ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ BLAJ – ALBA (A.B.A.), a terenului identificat la art. 1 şi art. 2 din 

prezenta hotărâre, pentru participarea la Proiectul de finanţare prin Programul POSCCE – 

axa 4.2 – Eficientizare energetică. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţiile din aparatul de 

specialitate, va 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 Blaj; 

- Arhitectului şef ; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE 
  Ion DUMITREL 

 
                                                                  Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
                                                                                      Mariana HURBEAN 
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