
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind mandatarea Pre edintelui Consiliului Jude ean Alba s  decid i s  se exprime în numele i
pentru Consiliul jude ean Alba cu privire la exercitarea dreptului de preemp iune asupra bunurilor

apar inând monumentelor istorice

 Consiliul Jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  la data de 20 decembrie 2006;
 Luând în dezbatere :

- Expunerea de motive i proiectul de hot râre privind mandatarea Pre edintelui
Consiliului Jude ean Alba s  decid i s  exprime în numele i pentru Consiliul jude ean
Alba cu privire la exercitarea dreptului de preemp iune asupra bunurilor apar inând
monumentelor istorice;

- Raportul comun al Direc iei Juridice i Cancelarie  i Direc iei Tehnice;
 V zând:

- avizul favorabil al Comisiei Nr. 3- Comisia Juridic , Ordine Public i Disciplin
Având în vedere prevederile:

 - art. 4 alin. (3), (4), (7) i (8) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
modificat i completat  prin Legea nr. 259/2006.
 - art. 104 alin. (1) litera „f” din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
 - art. 116 alin. (1) litera „f” din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
 În temeiul art. 109 i art. 120 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta:

HOT RÂRE

Art. 1 Se mandateaz  Pre edintele Consiliului Jude ean Alba s  decid i s  se exprime în
numele i pentru Consiliul Jude ean Alba cu privire la exercitarea dreptului de preemp iune conferit
acestuia prin Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificat i completat
prin Legea nr. 259/2006.

Art. 2 Sumele necesare destinate exercit rii dreptului de preemp iune vor fi prev zute în
bugetul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, se înainteaz i se
comunic :
 - Institu iei Prefectului jude ului Alba
 - Direc iei Jude ene pentru Cultur , Culte i Patrimoniu Cultural Na ional Alba
 - Direc iei Tehnice
 - Direc iei Juridice i Cancelarie
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