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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării către S.C. TRANSAVIA  S.A. Oiejdea a terenului aferent 
construcţiilor zootehnice dezafectate de la Societatea comercială « Coasta Curată » S.A. 

Alba Iulia şi a unor mijloace fixe,  în temeiul prevederilor O.U.G. nr.168/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în  data de 27 aprilie 2006; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării către 

S.C. TRANSAVIA  S.A. Oiejdea a terenului aferent construcţiilor zootehnice dezafectate de 
la Societatea comercială « Coasta Curată » S.A. Alba Iulia şi a unor mijloace fixe,  în temeiul 
prevederilor O.U.G. nr.168/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării către S.C. TRANSAVIA  S.A. Oiejdea a 
terenului aferent construcţiilor zootehnice dezafectate de la Societatea comercială « Coasta 
Curată » S.A. Alba Iulia şi a unor mijloace fixe,  în temeiul prevederilor O.U.G. nr.168/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Raportul comun nr. 4018/12.04.2006 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei de dezvoltare bugete, la 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării către S.C. TRANSAVIA  S.A. Oiejdea a 
terenului aferent construcţiilor zootehnice dezafectate de la Societatea comercială « Coasta 
Curată » S.A. Alba Iulia şi a unor mijloace fixe, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.168/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridică, ordine publică şi 

disciplină. 
Având în vedere prevederile : 
- Art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare 

a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, 
precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, modificată şi completată prin 
Legea nr.335/2004; 

- art.104 – (1) lit. “g” şi art.125- (1) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001,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.1. Se aprobă vânzarea către Societatea comercială  TRANSAVIA S.A. Oiejdea a 
terenului în suprafaţă totală de 54.038 mp aferent construcţiilor şi incintei fostei ferme 
zootehnice S.C. « Coasta Curată » S.A. Alba Iulia, situată administrativ în intravilanul 
municipiului Alba Iulia, înscris în C.F. nr. 33018 Alba Iulia cu nr. top 4206/2, 4207/2, 4208/2, 
4209/2, 4210/1, 4211/1, 4212/1, 4213/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1/1, 4217/2/1, 4218/1, 
4219/1, 4220/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224/1, 4225/1, 4227/2, aflat în proprietatea privată a 
judeţului Alba şi în folosinţa gratuită a Societăţii comerciale TRANSAVIA S.A. Oiejdea, în 
temeiul prevederilor O.U.G. nr.168/2001, modificată şi completată prin Legea nr.335/2004  şi a 
Actului adiţional nr. 1 la Contractul de atribuire în folosinţă gratuită a construcţiilor zootehnice, 
incintelor şi inventarului aferent, dezafectate de la Societatea comercială « Coasta Curată » 



S.A.Alba Iulia  nr. 6214/1944 din 18.10.2002 precum şi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la 
Actul adiţional nr. 1, menţionat. 

Art.2. Preţul de vânzare al terenului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, în sumă de 
126.543 lei RON şi al mijloacelor fixe menţionate la acelaşi articol, în sumă de 974 lei RON, 
echivalente cu 10% din valoarea contabilă a acestora la data atribuirii în folosinţă gratuită, se va 
achita de către cumpărător la data încheierii contractului  de vânzare–cumpărare în formă 
autentică. 
 Art.3. Se mandatează domnul Ion Dumitrel – preşedinte al Consiliului judeţean Alba să 
semneze în numele şi pentru judeţul Alba contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.          
 

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

- Instituţia Prefectului - judeţul Alba ; 
- Societăţii comerciale TRANSAVIA S.A. Oiejdea ; 
-     Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate din cadrul Consiliului  judeţean 

Alba . 
 
 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
                   Contrasemnează, 

                                                           SECRETAR GENERAL  
                                                                                                    Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 27 aprilie 2006 
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