
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

 HOTARARE
privind completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.165 din 31 august 2006 privind

reglementarea regimului juridic al terenului aferent Bazei sportive Piclisa a Clubului sportiv
"CONSTRUCTORUL" cu sediul in municipiul Alba iulia, str. Vasile Goldis nr. 8B

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 octombrie 2006;
 Luand in dezbatere:
- Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului judetean
Alba nr.165 din 31 august 2006 privind reglementarea regimului juridic al terenului aferent Bazei
sportive Piclisa a Clubului sportiv "CONSTRUCTORUL" cu sediul in municipiul Alba iulia, str.
Vasile Goldis nr. 8B
  - Raportul de specialitate comun al Directiei tehnice si al Arhitectului sef nr.11945/13.102006 la
proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului judetean Alba nr.165 din 31 august
2006 privind reglementarea regimului juridic al terenului aferent Bazei sportive Piclisa a Clubului
sportiv "CONSTRUCTORUL" cu sediul in municipiul Alba iulia, str. Vasile Goldis nr. 8B
              Vazand  :
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3  - Comisia juridica, ordine publica si disciplina.
              Avand in vedere prevederile:
  - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
  - art. 104 (1) litera "c" din Legea nr.215/2001, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea
nr.286/2006;
  - Legea cadastrului si publicitatii imobiliare;
 In temeiul art. 109( 11) si art. 1207 din Legea nr.286/2006  pentru completarea si modificarea
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, adopta prezenta

HOTARARE:

Art.I. Articolul 1 din Hotararea Consiliului judetean Alba nr. 165 /2006, se completeaza si
va avea urmatorul cuprins:
"Art.1. Se aproba cuprinderea in Inventarul proprietatii private a judetului Alba a terenului aferent
Bazei sportive Piclisa a Clubului Sportiv < CONSTRUCTORUL> cu sediul in municipiul Alba
Iulia, str. Vasile Goldis nr. 8 A, in suprafata de 45187 mp, identificat cu numarul cadastral 2743/1 si
2744, potrivit Planului de amplasament si delimitare si Planului de incadrare in zona - parti
integrante ale prezentei hotarari".

Art. II. Compartimentul arhitectului sef si directia tehnica vor duce la indeplinire dispozitiile
prezentei hotarari.

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica:
 - Institutiei Prefectului - judetul Alba;
 - Arhitectului sef;
 - Directiei juridica si cancelarie;
 - Directiei tehnice.
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