
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSI LIUL JUDETEAN

HOTARÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Alba 
si trecerea din domeniul public al judetului Alba în domeniul privat  al judetului Alba a unor 

imobile în vederea restituirii în natura a acestora catre fostii proprietari, conform Legii 
nr.10/2001, republicata

HOTARÂRE

Art. 1.

          Art.2. 

Art.3.

Ion DUMITREL 

                                                                                                  
                                                                   Mariana HURBEAN

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

- Expunerea de motive si proiectul de hotarâre privind completarea Inventarului bunurilor 
care apartin domeniului pu blic al judetului Alba si trecerea din domeniul pu blic al judetului 
Alba în domeniul privat al judetului Alba a unor imobile în vederea restituirii în natura a 
acestora catre fostii proprietari, conform Legii nr.10/2001, republicata;

- Raportul nr. 16941/18.12.2006 al Directiei tehnice.
Vazând:

- Avizul favorabil 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 modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legii nr.213 /1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
- Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata.
În temeiul art.109 - (1)  si 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulter ioare, adopta prezenta:

  Se completeaza Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Alba, 
cu bunurile ce se vor cuprinde la pozitiile nr. 199,200 si 201 potrivit anexei nr.1 – parte integranta a 
prezentei hotarâri.

Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Alba  în dome niul privat al 
judetului Alba a bunurilor cuprinse în Inventarul bunurilor care apartin  domeniului public al 
judetului Alba la nr.crt.180 si 183  si identificate în anexa nr.2 - parte integranta a prezentei 
hotarâri, în vederea restituirii  în natura a acestora catre fostii proprietari.

 Directia tehnica si Directia de dezvoltare si bugete vor duce la îndeplinire dispozitiile 
prezentei hotarâri.

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

PRESEDINTE

                                                                              Contrasemneaza,
                                                                  SECRETARUL JUDET ULUI ALBA

Cetatea de Balta , 11 ianuarie 2007
Nr.7



            Anexa nr.1
                          la Hotarârea Consiliului judetean Alba

                                                                                                                                            nr.  7  din 11 ianuarie 2007    

0 1 2 3 4 5 6
199 1.6.2. Terenu ri si 

constructii (fost 
Centru de 
Recuperare si 
Reabilitare Neuro)

Situate administrativ în localitatea Galda de Jos, nr. 376 înscrise în C.F. nr. 
1794 Galda de Jos, identifica t cu nr. top. 493/2/2, cuprinzând:
- Cladirea noua: regim P + 3,  constructie din caramida, fundatie din beton, 

sarpanta din lemn, înve litoare din t igla, suprafata construita Sc=745 mp;
- Anexe gospodaresti: regim P, constructie din caramida, fundatie din 

piatra, sarpanta din lemn, învelitoare din tigla, sup rafata cons truita 
Sc=357 mp;

- Împrejmuire din plac i de beton;
- Grad ina.
Suprafata totala: 5885 mp
Vecina tati:
-est-teren Manastirea Râmet
-vest-teren Albini
-sud- teren Albini
-nord- tarlaua P asune Deal

1986 4.420.652,89

200 Echipamente si 
instalatii pentru 
alimentare cu 
energie electrica a 
gospodariei de apa 
a sistemului a 
sistemului de 
alimentare cu apa 
potabila a 

Sursa de energie electrica , situata în extravilanul localitatii Sa listea, este LEA 
20kV derivatia Tartaria din axa 20 kV Cugir – Sebes, compusa din:

- co nso la de derivatie si separator vertical pe stâlp existent, la intersectia LEA 
20 kV derivatia Tartaria cu DJ 705E la intrarea în satul Salistea;

- post de transformare aerian pe stâlp SC15014, echipat cu un 
transformator TTU 20/0,4 kV – 16 KVA ;

- tronson LEA 20 kV în lungime de 10 m;

2006 83.440,47

      

DAT ELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor  care   se cuprind în Inventarul bunur ilor ce apartin domeniului public al judetului Alba
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Situatia 
juridica 
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Sectiunea  I
Bunur i imobile 

Nr
Crt

Codul de 
Clasificar

e

Denumirea 
Bunului
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0 1 2 3 4 5 6
localitatii Tartaria, 
comuna Salistea.

- tronson de LEA 0,4 kV pe stâlpi din beton centrifugat si conductor 
torsadat tip TYIR, cu  sectiunea de 50+3x35 mm2  în lungime de 778 
m;

- BMPT metalic  pe  stâlpul unde este amplasat postul de transformare;

- contor electronic în BMPT;

- 13 stâlpi amplasati pe  un teren apartinând domeniului public al 
comunei Salistea si pe ma rginea drumului judetean DJ 705E, care 
leaga satele Tartaria si Salistea.

201 Echipamente si 
instalatii pentru 
alimentare cu 
energie electrica a 
gospodariei de apa 
a sistemului a 
sistemului de
alimentare cu apa 
potabila a 
localitatii Biia, 
comuna Sona

Sursa de energie electrica , situata intravilanul localitatii Biia, este LEA 20kV 
Jidvei – deriva tia Biia, amplasata la o distanta de 140 metri fata de 
amplasamentul gospodariei de apa, compusa din :

- consola de derivatie si separator vertical pe stâlp existent;

- post de transformare aerian pe stâlp SC15014, echipat cu un 
transformator TNE 20/0,4 kV – 40 KVA ;

- tronson LEA 20 kV în lungime de 10 m ;

- tronson de LEA 0,4 kV pe stâlpi din beton centrifugat si conductor 
torsadat tip TYIR, cu  sectiunea de 50+3x70 mm2  în lungime de 130 
m;

- BMPT metalic  pe  stâlpul unde este amplasat postul de transformare;

- contor electronic în BMPT;

- 3 stâlpi amplasati pe un teren apartinând domeniului public al 
comunei Sona pe marginea drumului comunal DC 2, care leaga satele 
Sona si Biia.

2006 58.275,46



            Anexa nr.2
                       la Hota rârea Consiliului judetean Alba 

                                                                                                        nr .  7  din 11 ianuarie 2007    

0 1 2 3 4 5 6
180 1.6.2. Cladire 

administrativa
"Camin spital 
Abrud"

Situata administrativ în orasul Abrud, str. Cuza Vo da, nr.9, construita din pereti 
caramida  pe fundatie de beton,  acoperita cu tigla, având  14 încaperi
Suprafata construita : 316mp 
Teren aferent (curte) 8000 mp
Vecinatati:
Vest - str.M.Kogalniceanu ; 
Sud - str.Tabacarilor;
Est - cladire C a Scolii Generale A.Iancu ;
Nord - Piata Cuza Voda.

1924 12,88 C.F.nr.1668 
Abrud, 
nr.top.881, 
882, 883

183 1.6.2. Cladire pavilion 
bucatarie Abrud

Situata administrativ în orasul Abrud, str. Cuza Vo da ,nr.9, construita din pereti 
caramida  pe fundatie de beton,  acoperita cu tigla, având  9 încaperi
Suprafata construita: 40mp
Vecinatati:
Vest - str.M.Kogalniceanu ; 
Sud - str.Tabacarilor;
Es t - cladire C a Scolii Generale A.Iancu ;
Nord - Piata Cuza Voda.Generala A.Iancu,

1874 8,11 C.F.nr.1668 
Abrud, 
nr.top.881, 
882, 883

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor care trec din domeniul public al judetului Alba în domeniul privat al judetului Alba în vederea restituirii în natura catre fostii proprietari, 

conform Legii  nr.10/2001, repub licata

Sectiunea  I
Bunu ri imobile 

Nr
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Codul de 
Clasificar

e
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Bunului

Elementele de identificare Anul dobândirii 
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juridica 
actuala
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