
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 HOTĂRÂRE 
 privind exercitarea de către Consiliul judeţean Alba a dreptului de preemţiune la 

cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr.20 
 

                  Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 04 aprilie 2007; 
            Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi 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.Decebal nr.20; 

- Raportul nr. 4159 din 03 aprilie 2007 al Direcţiei tehnice 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.Decebal nr.20. 

            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. 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.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.1. Se exercită dreptul de preemţiune prin cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat 
în municipiul Alba Iulia, str. Decebal nr.20, înscris în Cartea funciară nr.3083 Alba Iulia sub nr. 
top.1908/15/5 şi 1895/1, cu destinaţia de sediu al Secţiei Boli Infecţioase aparţinătoare Spitalului 
judeţean de urgenţă Alba Iulia. 
         Art.2. Se însuşeşte Procesul verbal nr. 3329 din 16 martie 2007 al Comisiei de negociere 
numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Alba nr. 421/2006, prin care s-a convenit 
asupra preţului de 1.100.000 lei. 
         Art.3. Se aprobă cumpărarea, în favoarea domeniului public al judeţului Alba, a imobilului 
identificat în art.1, la preţul de 1.100.000  lei. 
         Art.4. Imobilul, având datele de identificare prezentate la art.1, se cuprinde în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba şi se dă în administrarea Spitalului 
judeţean de urgenţă Alba Iulia. 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Spitalului judeţean de urgenţă Alba Iulia; 
- Direcţiei tehnice; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Domnului Bogdan Ovidiu Ioan; 
- Bogdan Gelu Constantin; 
- Doamnei Bogdan Adriana Lucia.  

           
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL                                                         Contrasemnează, 
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