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HOTĂRÂRE 
           privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 februarie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

         -Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007; 
         -Raportul nr.1989/16 februarie 2007 al Direcţiei tehnice privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007. 

Văzând : 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului Alba. 
Având în vedere prevederile : 

- Art. 104 –(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 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, republicată. 
În temeiul art.109 - (1) şi 120^7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007 privind completarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi trecerea din domeniul 
public al judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba a unor imobile în vederea restituirii în 
natură a acestora către foştii proprietari, conform Legii nr.10/2001, republicată, se modifică, 
urmând să aibă următorul conţinut: 

 „Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba  în domeniul privat al 
judeţului Alba a bunurilor cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin  domeniului public al 
judeţului Alba la nr.crt.180, identificate în anexa nr.2 – modificată - parte integrantă a prezentei 
hotărâri, în vederea restituirii  în natură a acestora către foştii proprietari.” 

Art.II. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007 privind completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi trecerea din domeniul public al 
judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba a unor imobile în vederea restituirii în natură a 
acestora către foştii proprietari, conform Legii nr.10/2001, republicată, se completează cu       art. 3, 
având următorul conţinut: 

„Art.3. Imobilul cuprins la nr. crt.180 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Alba, modificat potrivit prevederilor prezentei hotărâri va avea datele de identificare 
menţionate în anexa nr.3 - parte integrantă a prezentei hotărâri” 

Art. III. Art. 3 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 7/2007 privind completarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi trecerea din domeniul 
public al judeţului Alba în domeniul privat al judeţului Alba a unor imobile în vederea restituirii în 
natură a acestora către foştii proprietari, conform Legii nr.10/2001, republicată, devine art. 4, având 
următorul conţinut: 



 „Art.4. Direcţia tehnică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire dispoziţiile 
prezentei hotărâri.” 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului -  judeţul Alba; 
-     Consiliului local al oraşului Abrud; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
  

 PREŞEDINTE, 
            Ion DUMITREL 
 

  Contrasemnează, 
                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                            

                            Mariana HURBEAN 
 
 
 
 

Alba Iulia,  28  februarie 2007  
   Nr. 34 

 


	ROMANIA
	JUDEŢUL ALBA
	HOTĂRÂRE
	                            Mariana HURBEAN


