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 HOTĂRÂRE 
privind exercitarea de către Consiliul judeţean Alba a dreptului de preemţiune la cumpărarea 
imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2 

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

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea de către Consiliul judeţean Alba a 
dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Alba 

Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2; 
- Raportul nr.2025 din 16 februarie 2007 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Oferta de vânzare formulată de Colbazi Tudor Johan Emil şi Tempian Liliana Cornelia 

Dana, înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr.16014/2006; 
- Raportul de evaluare a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, 

judeţul Alba, înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr. 1062/2007; 
- Procesul verbal nr.1052 din 26.01.2007 al Comisiei de negociere numită prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr.421/2006. 
         Văzând: 
-   avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Economică şi administrarea domeniului public şi privat. 
         Având în vedere  prevederile: 
- art. 17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată;   
- Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.30 din 31 ianuarie 2007 privind constituirea şi 

utilizarea fondului de rulment. 
         În temeiul art.109 şi 120^7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
         Art. 1. Se exercită dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – 
situat în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr.2, înscris în Cartea funciară nr.914 Alba 
Iulia sub nr. top.2008/2, 2009 şi 1892/2/2 respectiv în Cartea funciară nr.913 Alba Iulia nr. 
top.2006/2, 2007/2, 2008/1/2 şi 1892/2/1/2, având în prezent destinaţia de sediu al Centrului 
de Plasament pentru Copilul cu Handicap Alba Iulia. 
         Art. 2. Se însuşeşte Procesul verbal nr.1052 din 26.01.2007 al Comisiei de negociere 
numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr.421/2006, proces verbal în 
care s-a consemnat preţul negociat în vederea exercitării dreptului de preemţiune la 
cumpărarea imobilului identificat în art.1. 
         Art.3. – (1) Se aprobă cumpărarea, în favoarea domeniului public al judeţului Alba, a 
imobilului identificat în art.1 la preţul de 1.600.000 lei. 
         (2) – Plata imobilului identificat în art.1 se va efectua din fondul de rulment pe anul 
2007, în condiţiile stabilite de Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.30 din 31 ianuarie 2007. 
         Art.4. Imobilul descris la art.1 se va cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Alba dându-se în administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 
 
 
 



         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 
- Instituţia Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Direcţiei tehnice; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Domnului Colbazi Tudor Johan Emil; 
- Doamnei Tempian Liliana Cornelia Dana.  

 
 

 
PREŞEDINTE, 

             Ion DUMITREL            
 
                                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI   
                                                                                              MARIANA HURBEAN 
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