
ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 57/2005 privind aprobarea 

Documentaţiei tehnice topografice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 759 Alba 

Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor, nr. 1, judeţul Alba 

 
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. 57/2005 privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare 

a imobilului înscris în C.F. nr. 759 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

Str. Partizanilor, nr. 1, judeţul Alba; 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 57/2005 

privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare a imobilului înscris în C.F. 

nr. 759 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor, nr. 1, 

judeţul Alba; 

- Raportul nr. 8437/11.08.2005 al Direcţiei tehnice pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba nr. 57/2005 privind aprobarea Documentaţiei tehnice topografice de parcelare 

a imobilului înscris în C.F. nr. 759 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

Str. Partizanilor, nr. 1, judeţul Alba; 

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; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 

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

destinaţia de cabinete medicale; 

- 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; 



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.  Articolul 4 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 57/2005 privind aprobarea 

Documentaţiei tehnice topografice de parcelare a imobilului înscris în C.F. nr. 759 Alba Iulia, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Str. Partizanilor, nr. 1, judeţul Alba, se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

“Art.4. Se aprobă înscrierea unei clădiri cu destinaţie sanitară-dispensar pe lotul identificat cu    

nr. top. 1655/2/1/1/1 şi 1656/2/1/1/1, în conformitate cu adeverinţa nr. 20019/2004 eliberată de 

Primăria municipiului Alba Iulia.” 

 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ; 

- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba : 

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

 

 

 

PREŞEDINTE 
    Ion DUMITREL    

        Contrasemnează, 
        p. SECRETAR GENERAL 
            Liliana NEGRUŢ 
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