
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat 

al judetului Alba 

HOTARÂRE
Art. 1.

Art.2.

Ion DUMITREL 

                                                                                                
                                                                   Mariana HURBEAN

Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta  ordinara în data de 11 ianuarie 2007;
Luând în dezbatere:

- Expunerea de motive si proiectul de hotarâre privind completarea Inventarului bunurilor care a partin 
domeniului privat al judetului  Alba;

- Raportul nr. 16943/2006 al Dire ctiei tehn ice privind completarea Inventarului bu nurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Alba.

Vazând:

- Avizu l favorab il al comisiei nr.1 – Comisia economica si administrarea domeniului public si privat al 
judetului Alba.

Având în vedere prevederile :
- Art. 104 –(1) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modifica rile si 

completarile ulterioare; 
În temeiul art.109 - (1) si 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta:

  Se completeaza Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Alba, cu 
bunurile imobile cuprinse la pozitia nr. 13, potr ivit anexei – parte integran ta a prezentei hotarâri.
           Directia teh nica si Directia de dezvoltare si  bugete vor duce la îndeplinire dispozitiile prezen tei 
hotarâri.

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica:
- Institutiei prefec tului -  judetul Alba;
- Direc tiilor aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba.

PRESEDINTE

                                                                              Contrase mneaza,
                                                                  SECRETARUL JUDE TULUI ALBA

Cetatea de Balta , 11 ianuarie 2007
Nr.6



                             Anexa 
    la Hotarârea Consiliului judetean Alba 
       nr. 6  din  11 ianuarie 2007

13 1.6.2. Terenuri si cons tructii (fos t 
Centru de Recuperare si 
Reabilitare Neuro)

Situate administrativ în loca litatea Galda de Jos, nr. 376 înscrise în C.F. 
nr. 1794 Galda de Jos, identificat cu nr. top. 493/2/1, 490/1, 490/2, 
491/2, 478/2/2/2, 492/2 si 493/2/3, cuprinzând:
- Gradina în suprafata de S = 2218 mp;
- Casa pentru administrator în su prafata de S = 676 mp;
- Cladirea veche  (castelul) si morga în suprafata de
      S = 4345 mp;
- Casa si curte în suprafata de S = 1363 mp;
- Curte, ghereta portar, garaj si împrejmuire în su prafata de                  

S = 3903 mp;
- Drum în su prafata de S = 159 mp;
- Gradina în suprafata de S = 1454 mp.
Vecinatati:
-es t-teren Manastirea Râmet
-vest -teren Albini
-sud- teren Albini
-nord- tarlaua Pasune Deal

1986 114,31

DAT ELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor  care  se cuprind în Inventarul bun urilor ce apartin domeniului privat al judetului Alba în vederea restituirii în natura  catre fostii 

proprietari, conform Legii nr.10/2001, republicata

Bunuri imobile
Nr
Crt

Cod de 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elementele de identificare Anul 
dobândirii 

Valoarea de 
inventar
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