
ROMANIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia în vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Alba Iulia în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 
şi în administrarea Consiliului judeţean Alba 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2005. 
    Luând în dezbatere : 

-    expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va 
adresa Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în vederea trecerii unor imobile din 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alba Iulia în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 
judeţean Alba; 

- proiectul de hotarare privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia în vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Alba Iulia în inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului judeţean Alba; 

- raportul nr.13.109 din 02.12.2005  al Direcţiei tehnice privind propunerea de 
încuviinţarea cererii ce urmează a se adresa Consiliului local al municipiului Alba Iulia în 
vederea trecerii unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Alba Iulia în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba 
şi administrarea Consiliului judeţean Alba; 
           Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.1- Comisia economică şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 

Având în vedere prevederile : 
-art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; 
-art.104 –(1) lit.”f “ din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 
În temeiul art.109 -(1) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.unic. Se încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în 
vederea trecerii imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str.Mihai Viteazul, nr.3, judeţul Alba 
din domeniului public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al judeţului Alba şi în 
administrarea Consiliului judeţean Alba. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului local al municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean  
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                Ion Dumitrel                                                             Contrasemneaza, 
                                                                                                SECRETAR GENERAL 
                                                                                                     Mariana Hurbean                                                                                                
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