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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 170/2004 privind parcelarea 

imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr.2  

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 25 august 2005; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 170/2004 privind parcelarea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Al. Vaida Voievod nr.2; 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 170/2004 

privind parcelarea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr.2; 

- Raportul nr. 8485/12.08.2005 al Direcţiei tehnice pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 170/2004 privind parcelarea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. 

Al. Vaida Voievod nr.2; 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

Având în vedere prevederile : 

- art.104 – (1), litera " f" din  Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale; 

 

 

 



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

completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Articol unic. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 170/2004 privind parcelarea imobilului 

situat în municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr.2, se modifică  şi se completează după 

cum urmează:  

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

“Art.2. Se trec din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat  al judeţului Alba 

cele 22 de cabinete medicale impreună cu spaţiile de folosinţă comună ale acestora şi cu cota 

parte din bunurile indivize generale aferente, identificate potrivit documentaţiei tehnice 

anexate. “ 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

“Art.3. Se va solicita Judecătoriei Alba Iulia înscrierea dreptului de proprietate asupra 

parterului, etajului I şi II al complexului sanitar în favoarea domeniului public al judeţului Alba 

precum şi înscrierea dreptul de proprietate privată a judeţului Alba asupra celor 22 de cabinete 

medicale  împreună cu spaţiile de folosinţă comună ale acestora şi cu cota parte din bunurile 

indivize generale aferente. “ 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE 
    Ion DUMITREL    

        Contrasemnează, 
        p. SECRETAR GENERAL 
            Liliana NEGRUŢ 
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