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HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 aprilie 2011; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 60/2011; 

- Raportul nr. 5085/18.04.2011 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011.  

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 art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 634/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a 

documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 

Ordinul nr. 134/2009 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. 

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. Unic.  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 60/2011 privind aprobarea cuprinderii în 

domeniul public al judeţului Alba, a bunului imobil-teren în suprafaţă de 26.697 mp, situat în 

extravilanul comunei Şugag - zona turistică “Poarta Raiului”, în vederea amplasării unor obiective 

de uz şi interes public, se completează după art. 4, prin introducerea a trei noi articole – 4^1, 4^2 şi 

4^3 - cu următorul cuprins: 



„ Art. 4^1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa", în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Mediu – POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii, a terenului în suprafaţă de 4.093 mp, dezlipit din terenul în 

suprafaţă de 26.697 mp, având regimul juridic de bun proprietate publică a judeţului Alba, 

identificat potrivit planului de amplasament şi delimitare prezentat în anexa nr. 3 – parte integrantă 

a prezentei hotărâri, pentru construirea „Centrului de vizitare”. 

Art. 4^2.  Suprafaţa de teren prevăzută la art. 4^1, din prezenta hotărâre, nu poate fi trecută în 

domeniul privat, pe perioada legală de existenţă a construcţiei edificate, ori pe perioada de existenţă 

a regimului de arie naturală protejată, pentru care se edifică respectiva construcţie, oricare se va fi 

încheiat prima, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării implementării proiectului. 

Art. 4^3. Terenul, în suprafaţă de 4.093 mp, va deservi scopului prevăzut la art. 4^1, din 

prezenta hotărâre, pe perioada legală de existenţă a construcţiei edificate, ori pe perioada de 

existenţă a regimului de arie naturală protejată, pentru care se edifică respectiva construcţie, oricare 

se va fi încheiat prima, fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă, dar nu mai 

puţin de 5 ani de la data finalizării implementării proiectului.” 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Arhitectului şef; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

  PREŞEDINTE 
  Ion DUMITREL 

 
Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  
         Mariana HURBEAN 

 

 

 

 

Alba Iulia, 21 aprilie 2011 

Nr. 95 

 

Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare consilii 

locale din cadrul Consiliului judetean Alba 


