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HOTĂRÂRE privind iniţierea unui proiect de Hotărâre de Guvern, respectiv întocmirea 
documentaţiei aferente, pentru transferarea unui imobil din domeniul public al oraşului Câmpeni  
în domeniul public al judeţului Alba  

 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 22 decembrie 2005; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind iniţierea unui proiect de 
Hotărâre de Guvern, respectiv întocmirea documentaţiei aferente, pentru transferarea 
unui imobil din domeniul public al oraşului Câmpeni  în domeniul public al judeţului 
Alba;  

- Proiectul de hotărâre privind iniţierea unui proiect de Hotărâre de Guvern, respectiv 
întocmirea documentaţiei aferente, pentru transferarea unui imobil din domeniul 
public al oraşului Câmpeni  în domeniul public al judeţului Alba; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 13503/13.12.2005 privind iniţierea 
unui proiect de Hotărâre de Guvern, respectiv întocmirea documentaţiei aferente, 
pentru transferarea unui imobil din domeniul public al oraşului Câmpeni  în domeniul 
public al judeţului Alba.  

Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi 

administrarea domeniului public şi privat. 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 5 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, 
aprobat prin Hotarârea Guvernului României nr. 50/2005. 

În temeiul 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă iniţierea unui proiect de Hotărâre de Guvern, respectiv întocmirea 
documentaţiei aferente, pentru transferarea unui imobil din domeniul public al oraşului Câmpeni  
în domeniul public al judeţului Alba, având datele de identificare menţionate în anexă-parte 
integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Întocmirea documentaţiei aferente şi elaborarea proiectului de Hotărâre de 
Guvern privind transferarea imobilului menţionat la art.1 din domeniul public al oraşului 
Câmpeni în domeniul public al judeţului Alba se va realiza de către un colectiv special, constituit 
prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Alba, ce va fi coordonat de secretarul general al 
judeţului. 
 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Secretarului general al judeţului; 
- Consiliului local al oraşului Câmpeni; 



- Direcţiilor din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 

 
 
PREŞEDINTE, 

      Ion DUMITREL 
                  
 

Contrasemnează, 
                                                              SECRETAR GENERAL  

                                                                              Mariana HURBEAN 
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