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 HOTĂRÂRE 
privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al oraşului Câmpeni,  privind 
trecerea unui imobil „teren” din inventarul bunurilor care aparţin oraşului Câmpeni în 

inventarul bunurilor care aparţin judeţului Alba 
 
 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27 aprilie 2006; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa 

Consiliului local al oraşului Câmpeni,  privind trecerea unui imobil „teren” din inventarul 
bunurilor care aparţin oraşului Câmpeni în inventarul bunurilor care aparţin judeţului Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al oraşului 
Câmpeni,  privind trecerea unui imobil „teren” din inventarul bunurilor care aparţin oraşului 
Câmpeni în inventarul bunurilor care aparţin judeţului Alba; 

- Raportul Direcţiei tehnice nr. 4047/12.04.2006 referitor la Proiectul de hotărâre privind 
încuviinţarea cererii ce se va adresa Consiliului local al oraşului Câmpeni,  privind trecerea 
unui imobil „teren” din inventarul bunurilor care aparţin oraşului Câmpeni în inventarul 
bunurilor care aparţin judeţului Alba. 

 Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de sănătate şi asistenţă 

socială Având în vedere prevederile : 
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

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

 
 

HOTĂRÂRE 
 
  Art. unic.  Se încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului local al oraşului Câmpeni 
privind trecerea în domeniul public al judeţului Alba a imobilului “teren” în suprafaţă totală de 
350 mp, reprezentând o parcelă din  terenul aferent  Spitalului Câmpeni, situat administrativ în 
oraşul Câmpeni, str. Horea, nr. 63, judeţul Alba şi cuprins la poziţia nr. 246 din Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Câmpeni. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului local al oraşului Câmpeni; 
- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
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