
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului  - Clădire  în care au funcţionat secţiile ORL şi 

Oftalmologie, proprietate privată a judeţului Alba, situată administrativ în municipiul Alba Iulia,  

str. Nicolae Titulescu, nr. 16 

 

                 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 aprilie 2007; 
     Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului  - Clădire  
în care au funcţionat secţiile ORL şi Oftalmologie, proprietate privată a judeţului Alba, situată administrativ 
în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 16; 

- Raportul comun nr. 4687 din 17 aprilie 2007 al Direcţiei tehnice şi Arhitect Şef la proiectul de hotărâre 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului  - Clădire  în care au funcţionat secţiile ORL şi 
Oftalmologie, proprietate privată a judeţului Alba, situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 16. 

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. 91 – (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;   
- Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Articol Unic. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului - Clădire  în care au funcţionat secţiile 

ORL şi Oftalmologie, proprietate privată a judeţului Alba, situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 
Nicolae Titulescu nr. 16, înscrisă C.F. nr. 5100 Alba Iulia, sub nr. top 2015/14/1/2.  

 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

             
 PREŞEDINTE, 
            Ion DUMITREL 

 Contrasemnează, 
                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                               

                              Mariana HURBEAN 
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